DUTCH ASSOCIATION OF BARHERSHOP SINGERS

TEN GELEIDE
De laatste Dabs-Thnes van 1991
heeft u in de hand. Tevens is het
ook de dikste die ooit is uitgegeven en bovendien is dit ook mijn
laatste uitgave van het clubblad
van en voor de Nederlandse barbershoppers.
Zoals bekend stop ik als eindredacteur en stort mij helemaal
op mijn hobby (ook uw hobby);
het zingen.
Op een van de volgende pagina's
leest u hier meer over.
Er is nog een persoon die stopt
met publiceren. Overigens had hij
dat al in een van de voorgaande
Dabs-Thoes aangekondigd.
Iemand die regelmatig zijn soms
eigengereide menin~en aan u te
lezen gaf. Zeker ziJn er barhershoppers onder u die niet rouwig
zijn met de beslissing van Chat
Woodsbedder te stoppen. Maar je
moet dingen altijd van twee kanten bekijken, misschien zullen we
dat missen.

DABS-TUNES
INFORMATI EBLAD
VOOR DE LEDEN VAN DE
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Deze Dabs-Tunes heeft weer heel
wat te melden. Onze society heeft
er weer enkele kwartetten bij en
dat is goed nieuws.
Meer goed nieuws heeft Bob Slavenburg te vertellen over zijn
ervaringen opgedaan tijdens de
Amerikaanse conventie.
Dat zo'n conventie een gigantische happening is wisten we al,
maar nu lezen we dat de eerste
hand.
Tevens schrijft Slavenburg een interessant artikel over de juryregels die internationaal gelijk
moeten worden. Als lid van deze
commissie zit hij er bovenop en
dat is een goede zaak, in ieders
belang.
Natuurlijk heeft u al via uw afgevaardigde gehoord, dat door middel van het lot, getrokken door
Theo van Dijk tijdens de Laatste
RvA-vergadering, de plaats is bepaald van uw koor en/of kwartet
in de competitie tijdens de
DABS-conventie in april 1992.
Nieuw element in de kwartettencompetitie is de halve fi nale op
vrijdagavond. Op zaterdagmiddag
volgen dan eerst de finale voor d('
koren gevolgd door de finale van
de beste zes kwartetten.
De Raad van Afgevaardigden
heeft op advies van het Dagelijks
Bestuur dit besloten. In navolging
van Amerika, Zweden en Engeland hebben wij dus nu ook een
bijna zelfde formule, halve fmales
voor kwartetten.
Het is nog niet helemaal dezelfde
formu Ie, het verschil zit in het
feit dat tijdens de halve en hele
finale twee dezelfde songs gezongen mogen worden door de kwartenen. Dit is in de andere Janden
niet zo, daar zingt men verschil-
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lende songs. Eerst die songs die
zo geheid zitten, dat men de
finale denkt te halen en dan die
songs die een ereplaats moeten
opleveren. Overigens is het aan
de deelnemende kw,metten dit
goede voorbeeld te volgen, zij
zijn er zoals gezegd vnj in.
Verderop in dit blad leest u meer
over de conventie en de loting.
Ook leuk nieuws over barhershop
was er te lezen in de Volkskrant.
Journahst en sinds kon ook barhershopper Jacques de Jong, had
een interview met ondergetekende
en beleefde tevens de show in
Goes mee. waar hij nog diverse
andere barhershoppers sprak.
Een artikel, met veel leuke reacties met name uit het westen van
het land. Daar moet men nog
wakker geschud worden als het
over barhershop gaat. Gelukkig is
dat voor een gedeelte dankzij dit
artikel gelukt.
Minder leuk echter zijn enkele
negatieve reacties uit eigen kring.
Gelukkig wegen ze niet op tegen
de posit1eve reacties uit diezelfde
kring, maar Dabs-Thnes pubticiteert graag aller en ieders
mening, dus leest u hier meer
over in dit blad.
lo Duitsland heeft men inmiddels
ook een barhershop-organisatie
opgericht met de naam 'BING !.
Het is een gemengde barhershopclub geworden. Mannen en vrouwen van koren en kwartetten zijn
nu verenigd in één organisatie.
Dat is nieuw, barhershop-wereldwijd gezien althans.
Uw redacteur was erbij en dus
leest u hier meer over in deze
uitgave.
{vervolg op pagina 3)
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U leest ook over het bezoek van
'The Heart of Holland Chorus' in
Amerika met een royaal reisverslag.
Ook in Goes gebeurde het een en
ander. Het eerste lustrum van 'De
Ganders' was een gezellige happening.
Zo Dabs-Tunes is weer aardig
vol. De redactie wenst u veel
leesplezier.
Het volgend jaar ontmoeten we
elkaar wel weer in welke vorm of
hoedanigheid dan ook.
Het is nog wat vroeg, maar
natuurlijk alle barhershoppers en
-sters (want die hebben we ook
onder de lezers), ~enoeglijke
dagen toegewenst m december.

FROM THE CHAIR

Red. - Ton van Aart
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VERGADERINGEN
BESTUUR

EN
RAAD

VAN

AFGEVAARDIGDEN
Op de navolgende zaterdagen
worden de vergaderingen gehouden. Wijzigingen voorbehouden.
ll I 01 1992
01 1 021992
07 I 03 1992
28 I 03 1992
02 I 05 1992
23 I 05 1992
05 I 09 1992
26 I 09 1992
31 I JO 1992
21 I 11 1992

Dagelijks Bestuur
RvA
Dagelijks Bestuur
RvA - Jaarvergadering
Dagelijks Bestuur
RvA
Dagelijks Bestuur
. RvA
Dagelijks Bestuur
RvA
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Jammer dat de
kosten van
Dabs-Tunes
reden zijn om
het uitgeven
ervan te beperken. Het moet
allemaal opgehoest worden
Theo c. 1an Dijk
en als we over
het budget
heengaan, wel dan houdt het op.
Jammer ook dat we met deze
Dabs-Tunes afscheid moeten nemen van onze eind-redacteur, Ton
van Aart. Als grote stimulator
heeft Ton vanaf de eerste uitgave
grote invloed gehad op de kwaliteit, zowel inhoudelijk als qua uitvoering. Enerzijds is bet goed dat
van tijd tot tijd mensen die de kar
trekken zich laten vervangen door
nieuwe lieden met wellicht weer
andere, wie weet frissere ideeën,
maar een echte opvolger heeft
zich nóg niet gemeld ...
Bedankt Ton, namens ons allen!

zetten van barbershop-girls and
-fellows.
Om hen succes te wensen was
Bob Cearnal aanwezig, de huidige
International president van de
SPEBSQSA. Riet Kosterman was
er namens 'Holland Harmony',
terwijl de drie lege plaatsen in
mijn auto werden ingenomen door
mijn vaste zangmaten. We konden
het Rasiergesellschaft dus ook
nog toezingen.
Ik voorzie een goede samenwerking met onze collega's. Zij willen, net als wij, veel leren zodat
het denkbaar is dat er gewerkt
gaat worden aan gezamenlijke
Harmony Colleges etc.
Kostenbesparend, more fun, er
werd zelfs al gesproken over
Europese Conventions... Goes en
Eindhoven hebben al wat ervaring
met 'BING !-o-ers' en ik hoop dat
velen van u zullen volgen.
Barhershop is in ontwikkeling om
ons heen.

De conventie werpt zijn schaduw
vooruit. De loting is verricht en
de eerste vlinders-in-buiken hebben zich al aangekondigd dat is
zeker.
We missen het 'Gents' Quartet' in
de competitie. Reden daarvan is
dat met twee leden ervan in het
DABS-Dagelijks Bestuur de clubbelangen en de kwartet-belangen
zoveel tegenstrijdigs in zich dragen, dat ze besloten hebben niet
mee te doen. Alles heeft zijn
prijs, het is niet anders. Wel staan
De Gents' ingeschreven als mikewarmers, zodat ze er als kwartet
wel degelijk bijhoren.

Een wat controversieel artikel in
de Volkskrant heeft barhershop
onder de aandacht gebracht van
zeer veel Nederlanders. Het controversiële bestond hieruit, dat
sommi~en zich gestoord hebben
aan miJn uitspraken ten aanzien
van dames-barbershoppers.
Het gaf mij de gelegenheid in te
gaan op wat mij bezig houdt, als
individueel zanger - wat misschien minder relevant is - én als
president die als eerste de doelstellingen van de vereniging welke
hij presideert hoort te verdedigen.
Verderop in dit blad vindt u mijn
ontboezeming onder de veelzeggende titel : 'Ik hou van vrouwen'.
Dit artikel spreekt voor zich.

In Duitsland werd op 7J oktober
officieel gestart met een barhershop-organisatie met de ringende
naam; 'BING !'!
BING ! staat voor 'Barbershop IN
Germany'.
In een swingende zaterdagavondshow konden we beluisteren dat
onze oostbroeders er zin in hebben, ook onze oostzusters, want
in Duitsland heeft men besloten
één gezamenlijke organisatie op te

De herfst en het winterseizoen
staan voor de deur.
Veel activiteiten worden gemeld.
'The Heart of Holland Chorus' is
weer veilig terug op vaderlandse
bodem.
Hun enthousiaste verslag maakt
ons jaloers. Zouden we niet allemaal eens naar de bakermat van
de barhershop willen?
Laten we hopen dat we uit het
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Hart van Nederland veel goede
invloeden mogen verwachten voor
de stijl en authenticiteit van de
hobby die ons allen zo be1ig
houdt
I t's good to be a barbershopper!

111eo C. 1•an Dijk
Presidem

LOTING
COMPETITIE
CONVENTIE '92

Of bet nu kwam door het agendapunt 'Loting competitie' op de
RvA-vergadering van 28 september jJ.. of door de fraaie nu al
veel besproken - met zorg door
Aat Snellink - geproduceerde absentielijst van diezelfde RvA , of
door een groot artikel in de
Volkskrant, om daar eens lekker
over te filosoferen , ik weet het
niet maar de opkomst was als
vanouds.
Theo van Dijk was dan ook als
president zeer in zijn sas en
ventileerde dat ook in zijn
openingswoord door met véél
enthousiasme enkele hoogtepunten
te memoreren van BarbershopNederland.
Gelukkig relativeerde hij ook, per
slot is niet alles koek en ei in ons
wereldje.
Hij deed kond van enkele voor
hém · de puritein · vervelende ervaringen.
ln het ruime artikel in de Volkskrant met de titel: 'Op Jacht naar
de boventoon', leest u wat Theo
bedoeld.
Elders in deze uitgave van Dabs·
Tunes wordt dieper ingegaan op
dit goede artikel, kritiek en weerwoord van Theo himself.
Overigens de rode draad in dit
4

artikel is geschreven naar aanleiding van een royaal interview van
journalist Jacques de Jong met
uw redacteur/PR-officer. Ton van
Aan.
Terug nu naar de loring.
De eveneens royale intro van dit
Loting-artikel leek me heel reëel
in het kader van de hoge opkomst
van afgevaardigden.
Niet alleen de loting was een belangrijk agendapunt, de gehele
conventie '92 kwam ter sprake en
aangezien dit hét hoogtepunt is
van DABS ; veel belangstelling
dus.
Het Conventie-Team o.l.v. Gommert Burger had de nodige voorbereidingen genomen om de
loting eerlijk te laten verlopen.
President, Theo van Dijk kreeg
van Oerrit van Riet een aantal
kokertjes aangereikt en samen
met Stef van de Ven (bestuurslid)
werden de trekkingen voor de
halve-finale kwartetten en finale
koren verricht

Halve-fmale kwartetten
I. De Sox - l#lgenberg
2. Chairmen's Wish - Goes
3. Special Delivery - Vlissingen
4. High Definition - Rhenoy
5. Mid Four - Hardenvijk
6. Members Only - Vlissingen
7. Four-leaved Clover -Zaandam
8. Special Blend - Utrecht
9. Night Shift - Ede
10. Fini Mail - Eindhoven
11. Just Four Fun - Wimerswijk
12. The Barcts ·Zaandam
13. High and Mighty- Nieuwegein
14. For Pleasure • Nieuwegein

De halve finale zal plaatSvinden
op vrijdagavond. De zes hoogst
scorende kwartenen komen in de
finale op zaterdagmiddag en kunnen eventueel met dezelfde twee
songs strijden om het eremetaal.
Het in de halve-finale. nummer 7
geplaatSte kwartet, zal dan op
zaterdagmiddag als mike-warmer
optreden.
Mike-closer is natuurlijk 'Why
Four' uit Nieuwegein. de
kampioenen van '90.

Finale koren
I. The College Barhers
Apeldoom
2. Coastline Chorus
Vlissingen
3. Whale City Sound
Zaanstad
4. Soulhem Comfort Barher Mates
Eindhoven
5. Dolphin Barher Mates
Hardenvijk
6. The Midholland River Blenders
De Meem
7. The Seabottom Singers
Lelystad
8. The Midland Harmonizers

Ede
9. The Gaggling Ganders Gang
Goes
10. The Greyhound Barhershop
Singers
Wimerswijk
Veel meer informatie ontvangt u
binnenkort van het Conventie·
Team. Ook zal natuurlijk DabsTunes royaal voor de conventie
uitkomen met allerlei informatie
en details.
Langzaamaan beginnen de kriebels weer te komen.
Zijn de songs goed genoeg ?
Toch nog nieuwe kledin~ kopen?
Extra repetities inlassen.
De SP wéér veranderen?
Wie zullen we dit jaar uit Engeland voor coaching laten overkomen?
Tot hoeveel weken voor de conventie is dat trouwens toegestaan?
Enfin. vragen genoeg.
Je moet maar denken dat een
conventie je goed bezig houdt:
't houdt je van de straat!
Allemaal va t veel succes !!!
(Red. - Ton mn Aan)
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OPRICHTING
'BING!'

wezig, werd natuurlijk toch door
de Duitsers opgemerkt, alsmede
mijn andere twee 'sängerbruder',
zodat De Gents' als enige Nederlanders aanwezig waren.
De aanwezigheid van Bob CearI N
nal. werd door Theo aangegrepen
G E R M A N V om, tijdens een dineetje, belangrijke DABS-aangelegenheden te
Coesfeld, Duitsland, 26 okt. '91 bespreken, zoals o.a. support om
Amerikaanse juryleden te krijgen
In de Kolpin~-Bildungsstäne, een
op onze Conventie en Harmony
Heimschule 10 het plaatsje CoesCollege het volgend jaar.
feld, ontmoene uw redacteur een
Ook al aanwezig bij dat etentje
aantal internationaal bekende bar- was het bekende kwartet en kamhershoppers tijdens de workshops pioenen van 1982; Classic Collecvan een ~loednieuwe barhershop- tion, allemaal sehr gemütlich.
organisatie in Duitsland.
Op deze zaterdag werd nog niet
Natuurlijk was er Klaus Ulrich
de inaugeratie gevierd van de
Gschwind , een van de initiatiefne- organisatie, deze plechtigheid had
mers van de Duitse barhershopmen gepland op zondag.
organisatie i.o.
In de week daarvoor waren er
Voor de workshops waren enkele
diverse feestlijkheden omringd
Engelsen gevraagd, waaronder na- door workshops. Zo waren er
tuurlijk John Grant.
shows in Kiel, Bremen, Keulen,
Nederland was officieel vertegen- Dortmund en Coesfeld en traden
woordigd door de voorzitter van
de aspirant-leden van de Duitse
'Holland Harmony', Riet KosterBarhershop Organisatie zowel
man, maar die heeft zoals u ondames- en herenkoren als damesgetwijfeld al zult weten connecen herenkwarrenen op. Zoals u
ties in het Duitse.
reeds gelezen heeft in Dabs-Tunes
Leuk voor de Duitsers was de
wordt het een gemengde organisaaanwezigheid van Bob Cearnal,
tie.
de International President van de
Op elke show was 'Classic ColSPEBSQSA uit de USA.
lection' de publiekstrekker.
Mijn chauffeur en zangkameraad
Naruurlijk werden ook gastkoren
Theo van Dijk, hoewel niet offiuitgenodigd, zo waren o.a. de
cieel als president van DABS aan- 'Gals' uit Eindhoven te gast in de

BARBERSHOP

MOBOUWB.V.
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LEVERANCIER V,4N DROGE AFBOUWSYSTEMEN

Postbus 2032, 5300 CA Zaltbommel
Telefoon (04180) 16350- Telefax (04180) 14322

show te Keulen. Hoe dan ook, het
een en ander is feestelijk gevierd.
In de nabije toekomst zullen we
zeker meer horen van onze
oosterburen.
(Red. - Ton van Aart)
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October 30, 1991
Dear Theo:
I pmudly announce that 'BING !'
has been founded on October Tl,
1991, as a German barhershop
society for both men and woman.
Details you will be learn from the
enclosed press information which
you probably rnight use for the
'Dabs-Tunes'.
By faunding our society we hope
to be able to spread the barhershop idea in Germany much more
effectively and to attract more
singers to join our chorusses or
to start with new chapters. Our
goal of course is to support our
merobers in education and organization, to promate meetings and
finalJy competitions and to cultivale the relations to other barhershop societies. Concernins this
we hope to get good relallons to
our western neighbour DABS.
We have been honoured that you
joined our weekend as president
of DABS and on behalf of uur
German barbershoppers. I want to
thaok you for your presence
which made us fee! to be welcome in the worldwide barhershop family. Thanks also to your
quartet 'The Gents' in supporting
this impression.
From the saterday night show, the
biggest barhershop show ever
taken place in Germany, you
might have learned how enthusiastic our memhers are and that
5
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they are willing to climb the hili
once te reach the international
standard.
Oive our kind regards to the
DABS merobers and teiJ them
that they are always welcome to
join in harmony - to join in Oermany. Hoping for good relations
between DABS and 'BINO !' keep
it ringing.
. . .til! we meet again!

Klaus Ulrich Gschwind
Executive Director

PRE S S INFORMATION
BINO! - Barhershop in Oermany
Oerman Barhershop Society
founded
On October Z7th, 1991 a Oerman
Barhershop Society has been
founded in Coesfeld. This is the
result of the long-standing contacts amoung about 400 Oerman
barbershoppers.
8 chorusses and 2 quartets are
founding members who gave the
society a ringing name:
'BINO ! Barhershop In Oermany'.
The board of directors:
President:
Mrs. Jenny Wood
Barhershop Buhhles, Cologne.
Vice-President:
Mr. Hans-Jürgen Wienecke
1. Kölner Barhershop Chor,
Köln.
Executive-Director:
Mr. Klaus Ulrich Oschwind,
Singation, Bremen.
Treasurer:
Mrs. Regina Schomaker,
Barhershop Belles, Zeven.
The board has been elected for
two years and President and VicePresident will change their position after one year.
'BINO !' has been set up as a
common barhershop society for
men and \\'Omen. This unusual
constellation makes it possible to
administrate the linie number of
Oerman barhershoppers with only
little personal action.
The inauguration of 'BINO !' has
been a highlite in a week full of
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barhershop activities in Oermany.
'Classic Collection' from Denver,
Colorado, International Quartet
Champion 1982 travelled through
Oermany and had concerts in
!Gel, Cologne, Bremen, Dortmund. In addition they were on
the program of the barhershop
show in Coesfeld on Saterday,
october Tl which took place as
the great final of the 4 days barhershop workshop in the KolpingBildungsstätte.
The show was a cross-conneetion
of the Oerman barhershop scene,
6 chorusses and 3 quartets
- including 'Classic Collection' have been presenled by Dr. Bernd
Oberhoff, the musical leader of
the hosting Kolping-Bildungsstätte,
in a 3 hour program. The show
in the Coesfeld city hall has been
sold out, and the Oerman barhershoppers feit proudly honoured by
the presence of Bob Cearnal,
International President of
SPEBSQSA, Theo van Dijk,
President of the Dutch Association of Barhershop Singers, and
Mrs. Riet Kosterman, chairman
of 'Holland Harrnony', the Dutch
ladies society.

and Jenny Chisholm, PRO of
LABBS, John Orant, MD of the
'Hallmark Of Harrnony' chorus
from Sheffield , England and one
of the instructors at our workshop
brought verbal greetings from
Bob Walker, chairman of BABS.
'BINO !s' first job will be to build
up the organizational structure
with several committees and start
to develop a schedule of the most
important tasks. To find a common base in the contact to other
barhershop societies seems to be
as necessary as planning education and support for the enthusiastic merobers and the prospective members.
We are happy that barhershop in
Oermany now stands on solid
feet. 'BINO !' hopes to become a
recognized member of the barhershop familiy and to help spreading and developing barhershop
rousic all over the world.

The afterglew in the city hall and
later in the Bildungsstätte lasted
at least to 4.00 am.
On Sunday the official inauguration took place at 9.30 am.
Following to the necessary procedure Jenny Wood read out messages of greeting from Joe Liles,
Executive Director of SPEBSQSA

carlier
carlier touringcarbedrijf elektraweg 9
4338 PK middelburg telefoon 01180-15015
reisburo carlier gravenstraat 4
4331 KP middelburg telefoon 01180-39839
reisburo carlier opril grote markt 2
4461 AK goes telefoon 01100-30991
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EEN TIJD VAN KOMEN
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EEN TIJD VAN GAAN
Ik herinner het me nog alsof het
vorige week gebeurde: mei 1988,
de eerste uitgave van Dabs-Thnes.
Joop Vermaak was de eindredacteur. Een gepensioneerde
barhershopper die graag zijn
steentje wilde bijdragen om
samen met mij van Dabs-Tunes
een leesbaar, goed ogend clubblad
te maken.
Mijn taak was toen het blad te
zetten, vorm te geven en te laten
drukken.

~,.t>S , T1.HJE~: ''Th~'i

,_Y fawxi~ M~iinel"
Hobby en Redactie...
ln 1989 werd mij verzocht de
eindredactie over te nemen. Ik
deed dat met plezier want barhershop was inmiddels mijn
grootste hobby geworden en dus
kon ik mijn enthousiasme en kennis in dienst stellen van DABS.
Voorwaar geen eenvoudige opgave, ik realiseerde me dat terdege.
Aanvankelijk liep alles YOigens
het redactie-plan dat ik had opgesteld. Veel ingezonden stukken
met een grote diversiteit aan
barbershop-nieuws.
Doch binnen een jaar zakte het
aantal ingezonden artikelen tot
een bedenkelijk laagterecord.
Achteraf, vanuit redactioneel
standpunt bekeken, misschien niet

zo slecht. Het blad was aan het
evalueren en had enige vernieuwende injecties nodig.
Zo ontstonden rubrieken als: 'In
The Picture' en 'Rondom de
Bestuurstafel'.
De eerste rubriek om ieder aangesloten koor en kwartet de gelegenheid te geven zich te presenteren aan de lezers van de nog
jonge DABS met een artikel én
foto.
De tweede rubriek in het kader
van mijn PR-plan. Ik was inmiddels 'gepromoveerd' tot PR-officer
van DABS en vond dat 'Joe Barbershopper' te weinig betrokken
was bij bestuurszaken en te
nemen of genomen beslissingen.
Overi~ens vind ik dat nu nog.
Het met regelmatig verschijnen
van voornoemde rubriek zal hier
zeker debet aan zijn, alsmede het
niet optimaal functioneren van de
Raad van Afgevaardigden (RvA).
Maar hierover zult u binnenkort
meer horen.
Volwassen ...
Om Dabs-Tunes volwassener te
maken, breder in redactionele
zin, was het noodzakelijk dat barhershop op een andere wijze benaderd moest worden dan het gebruikelijke nieuws, hallelujaartikelen en ervaringen van koren
en kwartetten.
Wat doe je dan; jawel, columns
schrijven.
Twee vrijwilligers, barhershoppers in hart en nieren, durfden
die uitdaging aan. leder op hun
eigen wijze barbershop-prietpraat.
Tjonge wat een kritieken kwamen
er los. Vaak net wat ik bedoelde.
Dabs-Tunes werd hoe dan ook
écht gelezen, er kwam discussie
en als eindredacteur kreeg ik het
gevoel dat ons clubblad een belangrijker functie kreeg in
Barbershop-Nederland. Overigens
hadden we ook al lezers in Engeland, Duitsland en ... Amerika.
ledere barhershopper kreeg door,
dat wat hij bedacht én op papier
zette, gepubliceerd werd.
In één enkel geval had ik daar
moeite mee; sportiviteit blijkt niet
altijd even gemakkelijk.
Maar wat was inmiddels bereikt?
Dabs-Tunes had zijn plaats verworven in ons wereldje en werd
meer en meer gezien als een

nieuwsblad met inhoudelijke artikelen, of men het er nu wel of
niet mee eens was.
Ook allerlei informatie werd gepubliceerd in een overzichtelijker
vorm. Zo bleek de 'Databank'
een goede greep. Nu leunoen activiteiten meer gestructureerd worden gepland.
Dikker...

Dabs-Thoes groeide gestaag. Uitgaven van 20 pagina's en meer
waren geen uitzondering. De oorspronkelijke 8 pagina's die men
dacht nodig te hebben werden
altijd overschreden. Overigens
was er altijd wel té weinig reclame in het blad, maar ja dat is
een verhaal apart.
Veel tijd ...
Inmiddels zat de routine er goed
in. Het blad verscheen gepland
vijf maal per jaar.
Al dat barhershop-gedoe van mij
snoepte inmiddels wel veel
familie-tijd op.
Als eind-redacteur heb ik in drie
jaren 18 uitgaven van Dabs-Thoes
gemaakt en ruim 70 artikelen geschreven.
Als PR-officer in het Dagelijks
Bestuur woon ik zo'n 7 vergaderingen per jaar bij.
Als Bestuurslid woon ik zo'n 6
vergaderingen van de RvA per
jaar bij.
Als tenor van het 'Gents' Quartet'
verplicht ik me (overi~ens met
plezier) tot één repelioe-avond
per week en zo'n 30 à 35 singouts in den lande per jaar.
Als ik dat teruglees is dat wel
heel erg veel en dat is wat mijn
vrouw nu ook vindt.
Dus beste lezers heb ik besloten
met Dabs-Thoes te stoppen. Een
andere eind-redacteur zal leunoen
voortbouwen op wat er is.
Mijn besluit is al een jaar geleden bij de RvA gemeld. Een opvolger is nóg niet in zicht, misschien heeft het nóg iets meer tijd
nodig.
Toekomst ...
Ik kijk met belangstelling uit naar
1992. Hoe zal Dabs-Tunes, toch
een beetje een kind van me, er
dan uit zien?
Mijn voorstel aan de RvA garandeert continuïteit in vormgeving,
7
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ieder zich moet registreren is een

opmaak en kwaliteit voor een iets
hogere kostprijs.
Er zullen zeker nieuwe ideeën
komen. Op voorhand mijn fiat.
Als Dabs-Tunes maar een clubblad blijft voor alle DABS'sers !

ware reünie. Ook wij ontmoenen
daar oude bekenden van het Harmony College in 1987 waar ik
toen aan deel nam. Zweden en
Engelsen (Curtain Cal! en supporters) en natuurlijk onze teachers
van ons
eigen Harmony College van 1991
te Eist. Zij waren nog steeds
razend enthousiast over de Hollandse aanpak en ontvangst.

Ton van Aart - Eind-redacteur

THE INTERNATIONAL
CONVENTION
1
9
9
1
LOUISVILLE
KENTUCKY USA
Een van mijn wensen is dit jaar
in vervulling gegaan. We hebben
hard gespaard en onze vakantie
voor een deel besteed aan de
grootste barbershophappening die
er is; The International.
In feite is deze conventie van de
SPEBSQSA hetzelfde als onze
jaarlijkse conventie, maar omdat
de Amerikanen hem nu al voor
de 53ste keer organiseren, gaat
dat natuurlijk op veel grotere
schaal.

Aankomst ...

In het moederland van de Barhershop Sryle duurt de conventie
een volle week, van zondag tot
zondag.
In een van de hotels is het hoofdkwartier, daar verzamelen alle ingeschrevenen zich. Je begrijpt natuurlijk dat als er 8.500 mensen
in hotels ondergebracht moeten
worden, zij dan over de gehele
stad zijn verdeeld.
Overigens dat hoofdkwartier waar

In de loop van de zondag komen
de eerste mensen aan en dat gaat
dan door tot donderdag, wanneer
de kwartetcompetitie begint. Er
zijn dan inmiddels zo'n 11.000
barhershoppers verzameld in
Louisville. Dat was overigens het
grootste aantal belangstellenden
dat ooit een conventic bijwoonde,
zo hoorde ik later.

wer k en plezier...
Voor veel mensen zijn er de eerste dagen allerlei vergaderingen te
bezoeken. Een conventie wordt
juist hiervoor gebruikt, omdat
dan natuurlijk complete besturen
van de tientallen commissies aan-

Steelalse Strafor
Richt kantoorgebouwen compleet in,
ondermeer met het 'EIIipse' programma.
Ellipse is ontstaan u1t een nauwe
samenwerking tussen de afdeling produkt·
ontwikkeling van Steelcase Stralor en de
ontwerper Henner Wenner van Delta Design.
ZUivere lijnen, perlektie Harmon1e. moderne
materialen en subt1ete kleurstellingen, het 1s de
absolute eenvoud in al haar sterkte.
Ellipse kan elke arbeidsplaats een
persoonlijk karakter geven en beantwoordt aan
de e1sen van groeiende ondernem1ngen.
BelangnJkste kenmerk: een volmaakte
llex1b1hte1t op d1verse n1veaus.
Deze llex1b1hle1t biedt de mogeliJkheid elke
arbeidsplaats 1n cellenkantoren or open
ruimtes in te nchten.
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wezig zijn. Zelf had ik een ontbijtvergadering op de vrijdagochtend, dus toch een beetje werken
in mijn vakantie, maar daarover
meer in een ander artikel.
Voor de partners en degenen die
niet naar een vergadering moeten,
is er dan een leuk toeristisch programma.
Voor de kinderen een crêche en
voor de 'barberteens' videospelle*s en een bezoek aan een
base-ball wedstrijd.
Een paar voorbeelden van toeristische uitstapjes die wij meegemaakt hebben. Dan zit je dus in
een air-conditioned bus met andere barbershoppers naar:
- Oud-Louisville;
- Churchill Downs, de wereldberoemde renbaan;
- My Old Kentucky Home, waar
het volkslied van Kentuck:y gecomponeerd is;
- Mammoth Cave P.ark, met de
grootste grot ter wereld.
Kortom aan iedereen is gedacht
en overal wordt natuurlijk gezongen!
Dit alles wordt gecoördineerd
door het plaatselijke koor. In dit
geval 'The Thoroughbreds' (genoemd naar de volbloed paarden
waarom Kentucky beroemd is).
Dat koor is daardoor uiteraard
niet in staat om aan de competitie
deel te nemen. Het eigenaardige
feit doet zich dan voor dat een
aantal leden lid worden van een
ander koor (dat moet dan een
jaar van tevoren), dat aan de
competitie deelneemt !

zelfde samenstelling meedoen in
de competitie.
Die association regelt optredens
van die kampioenen, geeft cassettes, CD's en videobanden uit en
organiseert ook de jaarlijkse show
op de conventie.
Menig kampioensicwartel dat nog
in leven is of nog bij elkaar is
treedt op in de AIC-show. Dit
jaar 10 kwartetten.
Echt een Amerikaanse show.
Een aantal kwartetten kiezen juist
deze avond uit om aan te kondigen dat ze sto~pen. Dat gaat vaak
met veel emoties gepaard. Verder
treedt dan het gastkoor 'The
Thoroughbreds' op.
Een van de hoogtepunten is dan
het o~treden van de 10 kwartetten
tegeliJk. Een koor dus van 40
zangers, echt fantastic!
Heel leuk was trouwens op vrijdagmiddag de 'World Harmony
Jamboree' i.n The Grand Ballroom
van het hoofdkwartier. Er waren
zo'n 'XlO toehoorders.
Alle aanwezige buitenlandse
koren en kwartetten mogen in die
show meedoen. Overigens stal
hier het Zweedse koor 'The Halsingborg Barberboys' de show.
Gemiddeld waren dez.e gasten niet
ouder dan 23 jaar!!!

Shows...
Dinsdagavond waren er zo'n 5000
barhershoppers verzameld voor
een show van 'John Daniets
Silver Cornet Band'. Stil blijven
zitten op je stoel is er dan niet
bij. De meegebrachte CD is er
het bewijs van, kom er maar eens
naar luistereo!
Woensdagavond is dan gereserveerd voor de AIC-show.
AIC staat voor 'The Association
of International Champions', leden
van deze club zijn de kwartetten
die ooir kampioen werden, de
zgn. 'Gold Medallists'.
Dit betekent nogal wat in Amerika, je blijft eeuwig kampioen en
je mag daarom nooit meer in de-

Kwartetcompetitie...
Op donderdag begint dan waar
iedereen voor gekomen is, nJ. de
kwartet-kwart-finale.
Dit jaar 66 (zes-en-zestig) kwartetten die zich gekwalificeerd hadden voor deze kwartfmale.
Dat zijn in eerste instantie de
Amerikaanse en Canadese kwartetten die in districtskampioenschappen een bepaald aantal pun-

ten hebben behaald. Verder zijn
de geaffilieerde organisaties ook
gerechtigd om hun kampioensIcwartel af te vaardigen.
Dit jaar Engeland, Zweden en
Nieuw-Zeeland. Ook Nederland
had zijn DABS-kampioen kunnen
zenden. De Amerikanen betreurden het echt dat onze kampioen
er niet bij was, want chauvinisme
kennen ze niet. Allemaal barbershoppers onder elkaar en van hoe
verder je weg komt, hoe meer
applaus. Alleen ... de jury
beslist!
Wat betreft de jury: deze is drievoudig, d.w.z. drie juryleden voor
elk van de vier categorieën.
Twaalf man dus, plus een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en time-keepers en op zaterdagavond allemaal in toxedo
(smoking)!
Die 66 kwartetten treden op in
drÏe groepen dus donderdagochtend, -middag en -avond.
Net als bij ons zingen ze twee
songs.
De twintig beste kwartetten gaan
door naar de semi-finale op vrijdagavond (met twee andere songs)
en daarvan gaan er dan weer tien
kwartetten door naar de finale op
zaterdagavond met wéér twee
andere songs.
Naast de jury beo ik waarschijnlijk de enige van de 11.000 aanwezigen die alle kwartetten beeft
gehoord en gezien. Maar ja, ik
ben nu eenmaal een beetje
verknipt.
Overigens vind je 's morgens in
je hotel de uitslag van de vorige
dag, compleet met het aantal behaalde punten. Echter niet de
punten van de beste kwartetten,
die blijven geheim tot na de finale, dan worden alle behaalde punten bij elkaar opgeteld en is de
kampioen bekend.
Koorcompetitie...
Zaterdag vanaf U.30 uur is er de
koorcompetitie. Daaraan doen die
koren mee die kampioen in hun
district zijn geworden (incl. de
Canadese districten). Ook mogen
sommige geaffLijeerde organisaties
een koor afvaardigen. De Engelsen hebben daar geen gebruik van
gemaakt, de Zweden wel.
Het optreden van de 17 deelne-
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mende koren was voor mij een
hoogtepunt.
Een aantal grote koren met veel
show, ludieke ideeën. Kortom één
groot feest !
Als je met een koor kampioen
wordt, doe je twee jaar, dus twee
conventies niet mee.
Dit jaar was het jaar waarin 'The
Vocal Majority' weer deel mocht
nemen. Die werden dan ook weer
prompt kampioen, voor de zesde
keer!!
De zaterdagavond zit wat anders
in elkaar dan bij ons.
Dan is er de finale voor de kwartetten. Verder treden dan het
kampioenskoor en het kampiocoskwartet op van het vorige jaar.
Het koor maakt een wat langere
show en het kwartet zingt vaak
iets bijzonders. Dit jaar was dat
'Acoustix' met een gezongen versie van de mars 'Stars and Stripes'. Je snapt niet hoe ze dat voor
elkaar krijgen, maar het gebeurt!

Kampioenskwartet 1991...
Dit jaar werd bij de kwartetten
'The Ritz' kampioen. Ik had ze
zelf niet getipt, maar ik had dan
ook even vergeten dat alle punten
van de semi-finale en kwart-finale
ook erbij geteld moeten worden.
Contract. ..
Als je zo in de zaal zit (wij hadden uitstekende plaatsen in het
midden van de zaal, op de lOe
rij), spreek je met veel mensen
die om je heen zitten. Ook die
mensen verbazen zich over de
kwaliteit van de beste koren en
kwartetten. Zelf zijn ze vaak lid
van een klein koor met gemiddeld
20 à 25 leden. Wij horen meestal
alleen de beste koren en realiseren ons niet dat er nog 600 andere koren in Amerika en Canada
zijn.
Overigens ook in Amerika is gebrek aan dirigenten. Zelf kreeg ik
van twee koren een aanbieding
om dirigent te worden, maar mijn
contract met 'Whale City Sound'
loopt echter tot het jaar 2036, dus
wij moesten wel terug!

vertegenwoordigd. De bedoeling
van deze commissie is om te
bestuderen of het haalbaar is alle
in de wereld be~taande juryreglementen uniform te maken.
Maar ook om de competitie op
eenzelfde wijze te laten verlopen.
Als dat eenmaal zover is kun je
natuurlijk jury-leden gemakkelijk
uitwisselen en wat verder weg
kijkend, is het dan ook redelijk
eenvoudig een wereld-conventie te
organiseren.
Op het ogenblik wordt er in elk
barhershop-land wat geëxpirimenteerd.
De Engelsen houden de competitie op gelijke wijze als in Amerika, met dien verstande dat de
puntentelling met name bij sound
tweemaal hoger is dan de andere
categorieën.
In Amerika is het ~eheel van de
presentatie belangnjk.
Je kunt de emotie van de song
(het verhaal) naast sound ook met
andere zaken overbrengen en zij
vinden dat net zo belangrijk als
het geluid.
Toch hadden de Amerikanen dit
jaar ook een ex~iriment, u kon
dat reeds lezen m een vorige
Dabs-Thnes, de punten van sound
werden met de factor Ph vermenigvuldigd. Aangezien een en ander geen gevolgen had voor de
einduitslag, zal het expiriment dat
overigens volgend jaar herhaald
wordt, wel bij een expiriment
blijven, zo althans werd besproken in de vergadering.

0~

Bob Slavenburg

BERICHT
V A N
D E
INTERNATIONALE
JURYCOMMISSIE
Hoofdstraat 49
2203 ET Noordwijk
Telefoon 01719 - 12544
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Zoals in mijn verslag van het bezoek aan 'The International' - de
Amerikaanse conventie - reeds
aangekondigd, woonde ik een vergadering van de Internationale
Jurycommissie bij.
Als DABS-bestuurslid ben ik daar

h- ~
'tol~~·

Dan is er in Amerika nog het
'Buckeye Invitational' dat gehouden wordt in Columbus (Ohio),
overigens geen echte conventie,
waar koren en kwartetten met een
langer programma (package) competeren. In een van de vorige
Dabs-Thnes heeft u ook over dit
fenomeen kunnen lezen.
Trouwens hoe zou je een competitie moeten houden met 66 kwar-
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tetten en 16 koren en ze allemaal
een kwartier laten optreden.
Onzin dus!
De Zweden hebben dit jaar ook
iets dergelijks geprobeerd. De
Zweedse vertegenwoordiger verkJaarde dat het ook een expiriment betrof, mede in verband met
gebrek aan juryleden heeft men
categorieën bij elkaar genomen,
zoals interpretatie met arran~e
ment, maar dat zijn zaken d1e uit
nood worden geboren.
Wat hebben wij afgesproken?
De commissie houdt m 1991
elkaar schriftelijk op de hoogte.
In augustus 1992 komt de commissie, na raadpleging van de
achterban, op het Harmony College in St. Joseph, Missouri weer
bij elkaar voor evaluatie.
De Engelse vertegenwoordiger zag
er op voorhand geen probleem in
om m de toekomst hun puntentelling aan te passen aan het Amerikaanse systeem.
Ik heb verklaard dit ook binnen
DABS aan de orde te stellen,
want wij hanteren immers het
Britse systeem. Overigens komt
dit onderwerp al geregeld aan de
orde in de vergaderingen van het
Dagelijks Bestuur, het heeft dus
alle aandacht.
Concluderend kan men stellen dat
er op korte termijn geen veranderingen op het gebied van jurering
te verwachten zijn.
Hier en daar zal er nog wel geëxpirimenteerd worden, maar in ons
hart weten we waar het in de toekomst naar toe zal gaan; uniformiteit!

Bob Slavenburg,
Musical CotJrdinaror

• • • • • • • • • •
HELLO
HARMONIZERS
... GOO DB YE

!!

Daar gaat ie dan shoppers, voor
de allerlaatste keer en dan is het
·over and out'.
Nog een keer vergun ik u aan
mijn lippen te mogen hangen, om
die dingen over barhershop te

vernemen die anders nooit eens
gezegd worden.
Ik voel mij daarin redelijk best,
want ik weet altijd wel een of andere slecht begrijpende of lezende
fellow uit zijn tent te Ioldeen of
anderszins op de kast te doen
plaatsnemen.
Dabs-Thoes kreeg mede daardoor
iets opwindends, iets van een
verbale hitserigheid, zodat barhershop daardoor bijna iets verhevens werd.
Soms was er begrip voor een bepaald standpunt, maar soms werd
ook door mijn bijdrage bijna de
'oorlog' aan de redactie verkJaard.
En dan was het voor mij een
heerlijk gevoel de verbale Rambo
uit te hebben gehangen; dat deed
mij kicken en zoniet om het maar
eens op z'n Frans te zeggen:
'Venir à bout litterairement'.

Rijst nu de vraag; wat ga je doen
na al die tijd van schrijven voor
Dabs-Thnes.
Ach, ik weet het nog niet, misschien ga ik wel naar de Bondsrepubliek Duitsland. Daar is
inmiddels, zo heb ik in de vorige
Dabs-Tunes gelezen, 'Ein Verband
hergestellt', misschien genaamd:
'Rasiergesellschaft für Frauen und
Männer', een poging tot 'grundliche Zusarnmenarbeit'.
Het lijkt mij alleen daarom al,
nog interessanter over barhershop
te kunnen schrijven, als dat tenminste nog 'überhaupt' aan bod
komt, in hun 'Organ' !
Ze hebben al direct een nieuwe
Catsong geschreven, getiteld: 'leb

Küsse lhre Hand, Madam' en dát
moge misschien interessant zijn
voor de DABS-president dit te
weten.
Want shoppers, die president van
u heeft me toch in een landelijke krant stof doen opwaaien
met zijn opmerkingen die, al dan
niet goed weerge~even , handelen
over het vrouwelijke element in
de mannenwereld van barbershop.
Die liep zich werkelijk helemaal
vast in 'Neerlands alkoof van
starheid en bijna aandoenlijke
verontwaardiging, waar ik nog
wat van kan leren.
Toch heb ik het gevoel dat onze
president midden in de roos heeft
geschoten met het niet kunnen
vermengen van elkaar graag gegunde priviléges van het voorrecht barhershop te mogen
beoefenen.
Het komt simpel hierop neer;
vermenging van die pnviléges
levert geen barhershop meer op,
als uiteindelijk het puntje bij het
paaltje komt, begrijpt u wel!
Laat dus die onlangs 'gegronde
Rasiergesellschaft' niet ~ek opkijken als het niet blijft bij het genoemde onderdeel in hun nieuwe
catsong.
En dan nu het slot van mijn bijdrage aan het zo belezen
Dabs-Thnes.
Ik zat op een laat uur nog naar
een TV-programma te kijken en
op mijn verbaasde netvlies verscheen een pittige damesworstel
wedstrijd.
Een van die dames had de ander
in een zeer moeilijke positie op
de grond 'gekneveld', en deze
'onderdrukte' dame begon zowaar
s~ontaan een lied te zingen, dat
gmg als volgt:
Pur my arms around me honey,
hold me tight.
Huddle . up and cuddle up with all
your mtght.
Oh babe, won't you rol/ those
eyes.
Eyes that I just idolise...
En de 'kneveling' verstevigde zich
terwijl zij verder zong:
When you look at me my hean
begins to float.
71ten it stans a rock-in like a moterboat.
Daarna gaf ze zich gewonnen en
zong met luider stem:
11
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Oh, oh, I never knew any girl
like you!
Het schrijven van lyrics gaat me
dacht ik, niet slecht af, dat kan
dus ook een aardige invulling zijn
voor de toekomst.
Om nog even terug te komen op
jury-perikelen (ook daar leest u in
dil blad in een bijdrage van de
Bestuurs-Me meer over), ziet het
ernaar ujt dat de Engelsen de
Amerikaanse barbershopstyle ook
tot de hunne gaan maken en dus
beb ik mijn profetische gaven
goed gehanteerd.
Maar ja, een profeet in eigen
land wordt altijd met pitch-pipe
en stemvork verguisd. Desalniettemin vond ik het geweldig te
hebben mogen schrijven en dank
u allemaal voor uw soms eerlijk
lijkende reacties.
'Keep alive within the DABS, it
was good to be the Woodsbedder
of Dabs-Tunes.'

van een barhershop-ster uit Hendrik Ido Ambacht, waaruit blijkt
dat er wel degelijk in de randstad
wordt 'gebarbershopd'.
Uit deze brief die aan mijn persoon was gericht treft u datgene
wat relevant is, als reactie op bet
anikel, hieronder aan.

(Red. - Ton van Aan)
Dordrecht, 17 september 1991

Bij toeval kreeg ik, via mijn
vriendin, de Volkskrant van 16
september jl. in mijn handen gedrukT. Ik heb met belangstelling
jullie anikei gelezen over barbershop.
Omdat zowat alles wat met barhershop te maken heeft , mij
interesseert, kmz ik het niet nalaten op dit artikel te reageren.
Alhoewel het inderdaad heel jammer is, dat er in de Randstad
geen barhershop voor mannen bestaat, is er wel degelijk, al zes
Chat Woodsheefder jaar, een dameskoor.

INGEZONDEN

V

A

N

ROUTE SIXT EE N
Naar aanleiding van het anikei in
de Volkskrant 'Op jacht naar de
boventoon', ontving ik een brief

'Rowe Si.xteen' is aangesloten bij
de Amerikaanse organisatie
'Sweer Adelines International' en
repeteen in Hendrik 1do Ambacht, tussen Rotterdmn en Dordrecht (aan de AJ6, vandaar onze
naam).
We hebben ons tot doel gesteld
om barhershop in onze regio te

promoten. En af en toe hoor je
ook dat het leuk zou zijn dat er
een mannen-barhershop-koor zou
komen.
Misschien ligt hier een taak \'OOr
DAJJS?
Ons koor heeft I~ jaar geleden
op onze imeme com•emie in
Engeland de 2e prijs behaald.
Ons kwartet 'Double Trouble' behaalde in juni jl. de 2e plaats bij
de 'Holland Harmony' conveiltie
in Veldhoven.
Ook gaan wij regelmatig naar
conventies en festivals van DABS
en 'Holland HarmonY:
Het is wat mij betreft, zeer jammer dat er tot op heden geen
vorm van samenwerking is gevonden tussen de beide vrouwenorganisaties in Nederland.
Bij 'Sweet Allelines International'
zijn in ons land 5 dameskoren
aangesloten. Niet veel in vergelijking met 'Holland HarmonY:
Wij blijven hopen en werken op
een beter contact.
Ik kom nog even op het artikel in
de Volkskrant terug. Best een leuk
stuk met veel infonnatie. Met
sommige zaken heb ik wat moeite,
vandaar deze brief Toch niet erg
'?
he.
Corrie Mui/wijk, voorotter
Route Sirteen

GEACHTE
REDACTIE
TAPPERIJ
EETCAFÉ

DE EETEBIJ
Voor barhershoppers die van de geneugten van het leven houden.
Breede Haven 13, 5211 TL 's- Hertogenbosch
Telefoon 073 - 145884
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Op maandag 16 september jl.
vond ik in de Volkskrant een anike1 over barbershop-zingen met
als kop 'Op jacht naar de boventoon'. De journalist, Jacques de
Jong beschrijft de sft:er van het
barhershoppen zoals hij die proefde tijdens de viering van het eerste lustrum van de Gaggling Ganders Gang uit Goes.
Jacques de Jong had daar ook een
gesprek met DABS-president
Tbeo van Dijk. ln het anikei las
ik daarover het volgende:
Inleiding:
De barhershoppers in den lande
zijn ruet zo hapP.ig op aansluiting
bij het KoninkliJk Nederlands
Zangers Verbond en sommigen

DABS-TUNES
vrezen ook oneigenlijke invloeden.
Letterlijk uit de Volkskrant:
'DABS-preside/11 7heo C. van
Dijk (bass) is ~~·n pt~~itein - hoewel hij aansluamg biJ de Nederlandse lcmgers niet afwijst. Met
misprijzen beziet hij in de foyer
l'On 'De Prins \'On Oranje' in
Goes hoe enkele vrouwen zich in
h1m enthousiasme tussen een
groepje mannen bemoeien. Haar
stemmen klinken schril (wam een
octaaf hoger) naast de sonore
vierstemmigheid van de heren.
Bovendien passen vrouwen helemaalniet in de traditie van het
barbershoppen.'
Maar sinds vrouwen het barhershoppen hebben gevonden, zijn ze
er vaak fanatieker mee in de weer
dan de mannen.
De journalist gebruikt geen ~an
halingstekens en dus haalt hiJ ..
Theo niet letterlijk aan. He.t bhjft
echter heel knap dat somm1ge
journalisten mensen dingen kunnen laten zeggen die ze beter niet
hadden kunnen zeggen.
Theo heeft een afkeer tegen het
dames-barhershoppen en sterker
nog, ze zouden het eigenlijk niet
moeten doen.
Overigens ben ik ervan overtuigd
dat vele dameskwartenen en
-koren nog een stevig lesje kunnen leren aan menig herenkoor en
- kwartet in Nederland.
Het betreffende stukje wil ik niet
uit z'n verband rukken, maar een
voorzitter van DABS zou beter
moeten weten.
Hoe serieus moeten we Theo nu
nog nemen?
Wat denkt Holland Harmony nog
van een samenwerkingsverband'!
Hoeveel vrouwelijke barhershoppers voelen zich opzij gezet?
Theo van Dijk behoort te weten
dat hij overal president is en dat
iemand in die functie niet zomaar
iets kan zeggen. Zo'n artikel als
dit doet het barhershoppen geen
goed en maakt mijns 1nziens de
voorzitter ongeloofwaardig.

IK HOU VAN
VROUWEN
Een anikei begint zelden met een
headline als deze. Maar zoals u
weet kan in Dabs-Tunes bijna alles, vandaar dat de redactie geen
bezwaar had.
Reden van deze headline met onderstaand artikel is de commotie
die is ontstaan naar aanleiding
van het barhershop-promotieverhaal in de Volkskrant van
16 september jl.
Bij een artikel over barhershop
dat landelijk wordt gepubliceerd
ontstaat altijd ergernis.
Waarom toch eigenlijk?
Het lijkt dat vele barhershoppers
en -shopsters tevreden zijn m.et de
inhoud van het gewraakte artikel ,
gelukkig weinig anderen iets
minder.
Hoe werkt het een en ander?
Heel kort gezegd, een aanvraag
door een journalist aan PR om
een interview over DABS, het
interview en daarna het artikel.
Beste lezers en lezeressen u allen
weet naruurlijk dat joumalisten
veel opschrijven van wat er in
zo'n interview wordt gezegd en
daarna een eigen verhaal maken.
Weet, dat er veel is gezegd over
barhershop in Nederland in de
meest brede zin van het woord.
Dit lijkt mij een duidelijk antwoord op de brief van het bestuur
van 'Holland Harmony' die bij de
redactie is binnengekomen.
Bovendien heeft inmiddels 'Holland Harmony' voorzitter, Riet
Kosterman persoonlijk een schrijven onze president, Theo van
Dijk gehad inzake deze 'affaire'.
Ik weet het, naruurlijk een volkomen verkeerd woord dat 'affaire',
doch de DABS/PR en redactie
maken hier geen 'affaire' van.
DABS is blij met dit verhaal.
Waarom dan zo'n drukte om een
hartstikke leuk verhaal over barbershop.

Maar nu terug naar het verhaal
van Wouter Moraal, een DABS'er
die zijn brief graag ziet afgedrukt
en hierop meteen een antwoord
krijgt. Theo van Dijk, president
DABS, reageert op dit artikel en
op de discussie over dit on.derwerp
in de laatste RvA-vergadenng.

(Red. - Ton van Aan)
'I k h o u v a n v r o u w e n'
Ik ben eigenlijk wel blij met de
reactie van Wouter omdat me dat
de gelegenheid geeft uit te leggen
hoe mijn gedachten zijn over
vrouwen-in-een-mannenhobby.
Stelling vooraf: Ik hou van vrouwen, laat dat gezegd zij~. In het
gewraakte artikel ~ordt 1k e~n
puritein genoemd, 1emand d1e dus
handelt volgens de leer en de beginselen. Prima verwoord , m~ar
er is meer aan de hand, wat m
het kort hier op neer komt. Wanneer een stel mannen elkaar hebben gevonden in hun hobby en
dat kan handballen, biljarten, vissen en zingen zijn, dan komen
die mannen bij elkaar omdat ze
dat fijn vinden. De aard van de
hobby heeft er niets mee te maken men vindt het fijn om met
marinen onder elkaar te zijn.
Zo'n club kerels went aan elkaar
door het soms jarenlang optrekken met elkaar en de gezamenlijke hobby maakt hen zó tol.erant
ten opzichte van elkaar, dat Je
sociale en maatschappelijke verschillen ziet wegvallen, waardoor
een soort cameraderie ontstaat.
Menigeen moet die ontberen in
zijn werk, buurt familie e~ waardoor hij dus graag naar d1e club
gaat ook al is het een matige
handballer, een onvaste biljarter,
een slecht visser of een matige
zanger. En daarmee is de cirkel
dan. weer rond.
Ga je nu dames van die mannen .
in dezelfde club halen, dan ken Je
de mannen niet meer terug!

Wouter Moraal
Vlissingen
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De mannen worden dan niet meer
in hun waarde gelaten zoals ze
zich binnen die club hebben ontwikkeld, maar vallen terug op
hun gevestigde sociale rol danwel
maatschappelijke status.
Dat geeft niets op een jaarlijkse
feestavond. Natuurlijk zijn we
trotS op onze club en laten onze
dames graag meebeleven waarom
wij zo graag naar die wekelijkse
meeting gaan. Niet uit een soort
goedgunstigheid, pas op, lees
goed wat ik wil zeggen. Gedeelde
vreugd is dubbel vreugd en als
we onze partners naar het jaarlijks diner, de feestavond of het
concert meenemen dan is dat omdat we trots op onze club zijn.
En onze partner vindt het fiJn
voor ons, ook al spreken hier een
aantal aspecten van dat soms
macho-wereldje misschien helemaal niet aan.
Maar, en daar gaat het eigenlijk
om, haal die dames niet vaker
dan eens per jaar binnen, want
daar was de club immers niet
voor opgericht!

Voetbal, worstelen, wielrennen...
Nu terug naar barbershop.
Stelling vooraf: Ik hoef niet van
damesvoetbal, damesworstelen,
dameswielrennen te houden en
een dame op de schaats vind ik
ook niet sierlijk.
Kijk, de barhershop-geschiedenis
leert ons dat het een duidelijke
mannengebeuren was in de vorige
eeuw.
Mensen buiten Amerika hebben
dit stukje cultuur opgepikt en vinden veel genoegen en bevrediging
in het imiteren daarvan, zelfs aan
het verder ontwikkelen.
Prachtig, zelf doe ik van harte
mee.
Dat dames dit ook een geweldige
hobby vinden is prima.
Als ik nu beweer dat ik een man
ken die graag sokken breit dan
klinkt dat natuurlijk rol-bevestigend en vrouw-onvriendelijk, dus
moet ik dat goed proberen uit te
drukken.
Dames kunnen grandioos zingen,
daar zijn we het allemaal over
eens. En dat qua techniek sommige dames aan sommige heren of
misschien wel alle mannen nog
wat kunnen leren daar heeft Wouter misschien wel gelijk in, maar
14

dat wiJ nog niet zeggen dat je je
dan ook maar onder elkaar moet
mengen.
En daar gaat en ging het mij om.
Om met een organisatie als 'Holland Harrnony· te kunnen samenwerken hoef ik natuurtijk geen
fan te zijn van bun zang.
Samenwerking staat geheel los
van het produkt om bet zo maar
eens uit te drukken. Ik denk dat
we met z'n allen de damesbarhershop als fenomeen best
zien zitten. Op een sing-out vind
ik dan ook dat een goed dameskoor en -kwartet een wezenlijke
bijdrage leveren aan bet plez1er
van de toehoorders, maar laat bet
daar dan ook bij.
We zijn het er samen over eens
dat de sound van dames anders is
dan die van mannen. Anders is
ook de pitch.
Let's Get Together Again kán dan
ook niet samen gezongen worden,
alleen al om deze technische
reden.
Ik vind het ronduit verschrikketijk
wanneer een barhershop-avond
besloten wordt met deze traditionele song in de dames-pitch.
Alle sprankelende blijdschap en
verwachting die uit de tekst
spreekt wordt teniet gedaan door
het gebrom van de mannen.
Alstublieft barhershoppers in
Nederland: nooit meer doen !

maar die zal ik voor u, aandachtige lezer, niet hoeven te resumeren.
Wouter vraagt zich in zijn goedgemeende zorg over mijn functioneren in dit geheel als President
af, boe serieus ik nu (nog) genomen moet worden.
Bloody serieus Wouter!
Als President van 'The Dutch
Association of Barhershop
Singers' (DABS) mag en moet u
van mij verwachten dat ik niet
alleen leiding tracht te geven aan
de gebeurtenissen van elke dag,
om het wat theatraal te zeggen,
maar vooral als bewaker optreedt
van onze doelstellingen. En als er
van de rechte weg wordt afgeweken, dan moet de puritein zich
wel melden.
Laat ik daarom besluiten, met
dank aan de als positief bedoelde
bijdrage van Wouter daar ben ik
van overtuigd, met het weergeven
van de doelstellingen van DABS
waaraan ieder zich - als Lid van
DABS - heeft geconformeerd.

Mterglow...
De tweede verschrikking komt
tijdens de afterglow. Wanneer, zoals in Goes, een groot deel van
deze afterglow voor dames wordt
gepitched, dan is voor mij de lol
eraf.
En daarom beste lezer, is het
woord misprijzen van de journaHst Jacques de Jong dan ook goed
gebruikt. Er spelen in dit antwoord, dit 'statement' zo u wil,
dus twee verschillende zaken,

Duidelijke doelstellingen en als
de lezer de doelstellingen nog
eens op zich wil laten inwerken
en dan nog eens mijn armerkingen in het krantenartike leest,
dan ben ik er zeker van dat mijn
opmerkingen weliswaar vrouwonvriendelijk overkomen maar
dat alleen m samenhang met
waar ik als president voor sta en
dien te staan.

I. De vereniging beeft ten doel
het bevorderen, aanmoedigen
en in stand houden van barhersbop mannenkoren en kwartetten.
2. Zij traebt haar doel ondermeer
te bereiken door:
a. het coördineren van het
barhersbop-zingen in Nederland;
b het trainen van koren en
kwartetten in barbershopzingen;
c. een zo hoog mogelijk
niveau nastreven van koren
en kwartetten;
d. het beschermen van de
authenticiteit van barhershop harmony en alles wat
daartoe diensti~ kan zijn.

1heo C van Dijk, President DABS

DABS-TUNES

MEMBERS ONL V
NI EU W KW AR TET IN

VL I SSINGE N
Wie nauwgezet de lijst met aangesloten koren en kwartetten bijhoudt, heeft zeker een nieuwe
naam ontdekt.
Een nieuwe naam met bekende
gezichten voor wie de Vlissingers
een beetje kent. zo ~root is ons
koor nu ook weer met.
Twee man ex-Tunatics, een dirigent en een enthousiaste zanger
die voor de eerste maal in een
kwartet zingt. Dat allemaal
gecoached door de MD van
Neerlands beste dames-barbershop-koor, Rob van de Meule.
Op het moment dat dit geschreven wordt bereiden we ons voor
op ons eerste officiële optreden.
Dat was 14 september jl. toen onze Goese vrienden hun eerste
lustrum vierden met een grootse
show.

Niemand minder dan Roy Dawson heeft een introductie-song
voor ons geschreven, die we in
Goes gezongen hebben.
Zo kort als we bezig zijn, zoveel
leuke dingen hebben we toch al
meegemaakt.
Een talentenjacht waar we de eerste prijs wonnen, gezongen voor
een van de zangers van de bekende Engelse groep 'Flying PicketS'
en meest recentelijk een straatoptreden tijdens de Uitmarkt in
Amsterdam.
Memhers Only is geheel 'on the
move' en we hebben er zin in.
Natuurlijk zijn we ook van de
partij op de komende DABSconventie in april '92.
Bijgaande foto van het verse
kwartet, gekroond met een taart
en een oorkonde tijdens de talentenjacht van 13 augustus jl.
Vele groeten van Jan, Rob, Cor,
Rob en Wouter, van links naar
rechts op de foto te zien.

en is om ±16.00 uur afgelopen.
Daarna wordt er een afterglow
gehouden.
Toegangskaarten à f 2,50 kunt u
telefonisch bestellen op nummer
(01100) 16295.

OPROEP·
DIRIGENT

GEZOCHT

BARSERSHOP
KERSTCONCERT
I
N
G 0
E S
Op zondag 15 december a.s.
wordt er een Kerstconcert gehouden door het dames-barhershopkoor 'The Goose City Singers'
samen met het heren-barhershopkoor 'The Gaggling Ganders
Gang'.

ln noodgevallen kan Dabs-Tunes
misschien helpen. Ook als het
een dameskoor betreft.
ln dit geval gaat het over het
dames-barhershop-koor uit
Zaanstad 'West Side Sound', lid
van 'Holland Harmony'.
Zij zoeken een dirigent.

Voor de pauze van het concert
worden door elk koor songs uit
het eigen programma gezongen.
Na de pauze zingt men uitSluitend
X-mas-songs.
Aan het slot zingen beide koren
nog gezamenlijk enkele X-massongs.
Het concert vindt plaats in
schouwburg 'De Prins van Oranje' te Goes.
Het concert begint om 14.30 uur

Het dameskoor is op 18 september 1985 begonnen. Het bestaat
nu uit 60 enthousiaste dames.
Op de woensdagavonden tussen
19.45 uur en 22.15 uur worden de
repetities gehouden in 'Famiri' in
de Vinkenstraat 44 te Zaandam.
Belangstellenden kunnen voor
informatie bellen met:
M. Greuter (075) 211278 of
E. Roubroeks (075) 351365.
15
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GENTs' QUARTET
WEEKEND IN

MANCHESTER
Goede relaties in het zakenleven
blijken van grote waarde. Telkenmale wordt dit bewezen, niet
alleen om succesvol zaken te
doen, maar ook wanneer er iets
'geregeld' moet worden.
Zo werd er in het laatste weekend
van augustus jl. in bepaalde zakelijke kring in Bredbury, een
suburb van Manchester, een
zakenparty gehouden. Ter versterking van de kennelijk al goede
onderlinge relatie, leek het een
van de zakenlieden een aardig
idee een collega met zijn zingende partners op te laten draven.
Een leuk idee om naast een reeds
gecontracteerd combo een vocal
group op te laten treden.
Zo werd het 'Gents' Quanet' uit
Den Bosch opgetrommeld en
werd dus alles in één dag
'geregeld'. Veel te korte planning
natuurlijk, maar als kwartet ben
je nu eenmaal soepel.
Hoewel de rit Den Bosch Ostende en van Dover naar Manchester zo'n 750 km lang was,
bleek er zowel op de heen- als op
de terugreis genoeg voor ons Bosschenaren te genieten.
Korte en soms wat langere stops
werden gebruikt om o.a. Canterbury en haar Kathedraal te bewonderen alsmede enkele toeristische punten in Londen en zelfs
Stratford upon Avon werd aange-
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daan. William Shakespeare's
stadsgenoten hebben in ieder geval royaal kennis of hernieuwd
kennis kunnen nemen van barbershop.
Vele toehoorders. zowel tijdens de
officiële zakelijke sing-out als
tijdens de vrije sing-outs in
restaurants en pub's, bleken redelijk bekend te zijn met barbershop. Dat missen we nog in ons
land. Overigens bleken zij wel
verrast met Dutchmen van doen
te hebben.
De Gents' is dit tripje bijzonder
bevallen. Een aardige invulling
van de hobby. Naast veel lachen
\vas goed zingen bet devies.
De 'relaties' bleken in ieder geval
tevreden, dus dat zit wel goed
voor een volgende keer, wie weet
wat de business-relaties nog meer
voor ons in petto hebben.

Het leek me aardig u kennis te
l~.ten .nemen van het gebeurde
tiJdens de fietsvakentie samen met
mijn vrouw in Zeeland.
Op de Fietsvakantiebeurs in Amsterdam waren alle provinciale
VVV's uiteraard ook aanwezig.
Zeeland boodt de Zeeuwse
Rijwiel en Toervierdaa~se
(ZRTV) aan, op een tiJdstip dat
samenviel met onze kampeervakantie in Cadzand-Bad.
De fietsroute bracht ons in Breskens en wachtend op de veerboot
naar Vlissingen, zien wij een
Ford, volgeplakt met barbershopstickers, voor ons. Zelfs de
zijruiten van de auto zijn beplakt
met barbershop-kreten.
Dat kon alleen maar Gerrit van
Riet zijn!
De begroeting aan boord was hartelijk. Gerrit was op weg naar
huis en hij stelde voor ons naar
Namens De Gents; Ton van Aart de stads-camping te loodsen.
Natuurlijk werden we voor de
volgende avond uitgenodigd op de
repetitie van de 'Ganders'.
'Het vervoer wordt geregeld, we
halen jullie op', zo zei Gerrit, en
z.o gebeurde dat ook.
Op de fietstocht die we maakten
rond Goes zagen we veel moois
Hoe komt een fietsverhaal in
van de omgeving.
Dabs-Tunes tereebt?
Toevallige ontmoetingen blijken AJ fietsend kwamen we ook
terecht in Schore. Iedere Nederinteressante ontmoetingen.
landse barhershopper zou moeten
weten dat de DABS-centjes en
[k ben dan wel geen actieve barDABS-Shop beheerd worden door
hershopper meer, hoewel ik de
ene Gommen en zijn vrouw
ontwikkelingen over barbershop
Heleen.
via Dabs-Tunes met aandacht
Gelukkig troffen wij de 'treasulees.
rer' thuis.
Natuurlijk werd de achtertuin bewonderd, waar Gommen als hobby druk doende is met 'het
preserveren en aanmoedigen van
het kweken van oude appelrassen'.
Een hele mond vol, toch zal iedere barhershopper de strekking
ervan begrijpen.
Die oude sterappeltjes zie je nergens meer, hoewel bij Gomroert!
Toch wel leuk zo iemand thuis te
ontmoeten, anders dan aJs
Conventie-Manager of als officiële penningmeester. Ook moet
je je niet verbazen over het snel
bekend worden van nieuws in
Zeeland. De tam-tam is er erg
actief, zo merkte ik. Gerrit en
Gommen zi~n dé steunP.ilaren van
de •Ganders en daar z1j niet zo

BARSERSHOP
E N
FIETSEN
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ver van elkaar wonen is die tamtam wel heel erg gemakkelijk.
Op de donderdag werden wij, zoals afgesproken, opgehaald om de
repetitie van het Goese koor o.l.v.
Jo Flipse bij te wonen.
Tjakko Hoekstra, nog zo'n hoeksteen van de 'Ganders', ontving
ons. De naam Tjakko doet mij altijd denken aan een diertje met
de naam Gekko, dit diertje bezorgde mij destijd in de tropen
vaak slapeloze nachten met lijn
'tjekk(}.geroep. Doch de stem van
Tjakko klink beslist uitnodigender
en vriendelijker.
Jo, de dirigent, was net be~onnen
met een mooie maar moeihjke
song; 'Over the Rainbow'. Vooral
met de maten wanneer the bluebirds over the rainbow gaan
vliegen.
Ze zullen er wel uitkomen en het
Zeelandse logo 'Luctor et Emergo' waar maken.
De afterglew is natuurlijk het
leukste gedeelte van de avond. Ik
had me inmiddels warm gezongen
en deed enthousiast mee.
Een van de aanwezige Ganders
was destijds ook in Indonesië en
moet verbaasd geluisterd hebben
naar mijn gezang over 'die ouwe
Kokkie in de dapoer, die alleen
aan eten koken, sajoer, rijst en
sambal dacht'.
Er zijn lezers, ik ken ze nog, die
dit Indonesische liedje bekend in
de oren zal klinken.
Trees en ik hebben die avond
genoten.
Als laatsten werden we door de
opruimploeg de deur uitgezet. De
meesten moesten de volgende dag
weer werken en wij, och als
AOW'ers maakten we ons geen
drukte. De start de volgende dag
was pas om 08.00 uur.
Volgend jaar is de ZRrV van 28
t/m 31 juli. Misschien ontmoeten
we weer barbershoppers in
Zeeland.
Liefhebbers van zo'n fietstocht
kunnen naar mij bellen:

NIEUW BHQ:
BAlD~~ BAU~~~~O~ Q~UJH

' BIBIQ'UE '
Door het artikel in de Volkskrant,
u leest daar veel meer over in dit
blad, reaseerde het 'Balder Barbershop Quanet 'Bibiq'ue' uit
Den Haag.
Dit kwartet is in 1980 opgericht
door oud-leden van het studentenkoor uit Delft. Dat koor had de
naam 'Balder'.
Oorspronkelijk deden zij dus aan
'Baldershoppen'.
De heren van het kwartet treden
vaak op tussen de schuifdeuren,
voor familie en vrienden, zo vertelden ze mij.

Door lid te worden van DABS
komt er dus een einde aan de
mythe dat er in de randstad niet
aan barbershop wordt gedaan.
De redactie van Dabs-Thoes heet
'Bibiq'ue' van harte welkom in de
DABS-gelederen en wij hopen de
kwartetzangers te ontmoeten op
de conventie in april '92 te
Veldhoven.
(Red. - Ton van Aan)

013 - 683655.
Bob Tàkkenberg
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GANDERS
De viering van het eerste lustrum
van BHC 'The Gaggling Ganders
Gang' op 14 en 15 september in
Goes, is een weekend (barbershop) feest geworden waaraan én
de deelnemers én het publiek nog
lang plezierige herrinneringen aan
over zullen houden.
Het was een in goede harmonie
verlopen bijzonder gezellig feest
in de schouwburg 'De Prins van
Oranje'.
De Lustrumcommissie heeft heel
wat overhoop gehaald om dit
heuglijke gebeuren luister bij te
zetten.
Om te beginnen was het, in
tegenstelling tot andere lustrumvieringen, zoals aangekondigd een
tweedaagse show met internationale deelnemers.
De zaterdagavond-show was bedoeld om de deelnemende koren
en kwartetten de gelegenheid te
bieden hun beste kunnen voor het
voetlicht te brengen. Terwijl daarentegen, de zonda~middag(after
noon)-show meer m het teken van
het ludieke gebeuren omheen de
viering van het lustrum zou komen te staan.
Beide shows waren gevariëerd en
leuk ingedeeld en met kennis van
zaken opgezet door Adrie Paauwe
en werden bovendien op plezierige wijze gepresenteerd door
Maarten de Koning.
Officiële ontvangst stadhuis
Op zaterda~ochtend was iedereen
verzameld m de foyer van 'De
Prins', ook de buitenlandse gasten
die ondergebracht waren bij gastgezinnen.
Na een kopje koffie, werd onder
een stralend zonnetje een wandeling gemaakt naar het stadhuis
aan de Grote Markt.
In de monumentale Raadszaal zou
bet jubilerende koor ontvangen
worden door het Gemeentebestuur.
Een niet alledaags gebeuren dat
zeker in de analen van de Ganders zal worden opgetekend.
Na de felicitaties werden op ver18

zoek van burgemeester Seijnstra
enkele songs ten gehore gebracht,
ook de buitenlanders lieten zich
niet onbetuigd.
Die buitenlanders kwamen uit
Keulen, het 'Erster Kölner Barhershop Chor' onder leiding van
Kun Gerhardt, uit Engeland diverse gasten en uit Bolton het
kwartet 'Plus Four' en uit Zweden het kwanet 'Good Vibrations'.
Receptie
Voorzitter Tjakko Hoekstra en
zijn medebestuursleden zaten
reeds te wachten op de komende
gebeurtenissen.
Velen hebben hun opwachting gemaakt en hun felicitaties aan bet
bestuur aangeboden.
Zo waren er 'The Goose City
Singers', uitgedost met feesthoedjes, toeters, slingers en een spandoek. Het feestlied dat zij ten gehore brachten werd ondersteund
met een enorme taart. Voorzitter
Helga Deen feliciteerde een beduuste Tjakko.
Gerard Nijhof, voorzitter van
'Coastlir.e Chorus' uit Vlissingen
onderstreepte o.a. de goede verstandhouding tussen beide Zeeuwse koren.
Rinia de Boer schonk een passend geschenk aan het Bestuur.
Mike Cronin, groepsleider van de

Engelse gasten uit Mersyside, ondersteunde zijn felicitaties met
lovende woorden voor de jubilarissen.
PauJ Gidney deed dat namens
'Plus Four'.
DABS president Theo van Dijk
liet zijn felicitaties vergezeld gaan
met de opmerking, dat daar waar
barhershop is, je altijd de gele
sweaters ziet. Tjakko ontving uit
zijn handen een prachtige
plaquette met het DABSembleem.
'Good Vibrations' uit Zweden
verpakte hun felicitaties heel origineel in een song.
Voorzitter Hoekstra dankte
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namens het koor aan het einde
van de receptie alle belangstellenden voor hun felicitaties en cadeaus. Hij sprak o.a. de hoop uit
dat het in de komende vijf jaren
het met de Ganders net zo goed
mag gaan als in de eerste
lustrumperiode.
Erelid
Als klap op de vuurpijl kwam
Tjaklco nog met een verrassing.
Jan Kooning, initiatiefnemer van
de Ganders, werd tot erelid benoemd van 'The Gaggling Ganders Gang'.
Uit handen van de voorzitter ontving hij een plaquette met inscriptie en een oorkonde.
Jan was er stil van en zichtbaar
geroerd. Doch met een vlotte
babbel hervond hij zich en dankte
het koor voor deze eer hem toebedacht.

Verder traden op de kwartetten
'Plus Four' uit Engeland, 'Memhers Only' uit Vlissingen, 'Quadrophenia' uit Goes, 'Good
Vibrations' uit Zweden en een
nieuw kwartet uit Goes: 'Chairman's Wish'.
Naast het jubilerende koor hebben opgetreden het 'Erster Kölner
Barhershop Chor' uit Keulen,
'Coastline Chorus' uit Vlisingen,
de dameskoren 'The Goose City
Singers' uit Goes en 'The Southem Comfort Barher Gals' uit
Eindhoven.
De show is een fantastische voorstelling geworden met een afterglow die er wezen mocht.
De Zondagmiddag Show
De 'Afternoonshow', door de
Ganders ook wel 'Comical Show'
genoemd is een echt komisch gebeuren geworden.
Een fantastisch optreden door
'Good Vibrations alsmede de act
'Choor Chirurgen' van 'Quadrophenia', een gekostumeerde voordracht van 'The Goose City Singers', de Ganders met barbier
Kees in de scheerwinkel met 'bezoekers uit Amerika' van zo'n 100
jaar geleden en 'Members Only'.
Lachen, gieren, brullctn en dat
was juist de bedoeling van deze
show.

Hieronder treft u de winnende
nummers aan:

Zaterdag kleur wit:
hoofdprijs: nr. 3399
Le prijs: nr. 46
2e prijs: nr. 1212
3e prijs: nr. 650
4e prijs: nr. 2406
Zaterdag Troostprijzen kleur wit:
nrs. !734, 14, 226, Tl70, 'l756,
336, 1450, m8, 3069, 3333, 526,
1017, 3955, 1085, 3176, 3515,
1593.
Zondag kleur groen:
hoofd~rijs: nr. 8
Ie p:rijs: nr. 1012
2e prijs: 1069
3e prijs: 1441
4e prijs: 1674
Zondag Troostprijzen kleur groen:
nrs. m, 1149, 1431, 358, 533,
617, 20, 1999, 1906, 1547, 841,
1731. 690, 1139, 204, 3CJ7, 1009,
203, 301, 1510, 1014, 1247, 528,
1890, 1748, 68, 519, 1829, 1194,
13'l7, 821, 1544, 1870, 1538, 1868,
387, 1900, 1819, 118, 1889, 1008,
1CJ76.
De prijzen zijn af te halen na
telefonisch overleg met:
Gerard Klein (01100) 14358.

Belangstellenden kunnen videobanden bestellen via het secretariaat van de Ganders.

Bram Dierkx

Show
Na de receptie en het lopend buffet werd er reeds ingezongen door
kwartetten en koren voor de
show.
Om 20.00 uur precies opende
Maarten de Koning de show.
In volle glorie en stralend van
trots met hun jubileum stonden
daar de Ganders.
Onder een daverend applaus werd
op de wijze van 'The Old Songs'
de volgende tekst gezongen:

Hip hip hooray, hip hip hooray,
ft 's party- time 10 night.
Cause we're jive years rogether IWW,
l..et's celebrate to11ight.

• • • • • • • • • •
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VERLOT I NG

Door technische omstandigheden
kon helaas de trekking van de
loterij niet door gaan, waardoor
de gearriveerde dienstdoener van
overheidswege zijn taak niet kon
verrichten.
Door de organisatie is dan ook
voor een ander systeem van trekking gekozen.
Op dinsdag 17 september heeft
die trekking plaatsgevonden.
De Lustrumcommissie biedt u
haar oprechte verontschuldigingen
aan.

I

E

T

ONTVANGEN?
indien U Dabs-Thoes niet heeft
ontvangen of te weinig nummers
van Dabs-Thoes heeft ontvangen,
kunt U het beste contact opnemen
met de secretaris van Uw koor of
kwartet. Deze ontvangt namelijk
via de post de exemplaren van
Dabs-Thoes die voor Uw koor of
kwartet bestemd zijn.
Wanneer het secretariaat nog geen
Dabs-Thoes heeft ontvangen is het
wenselijk contact op te nemen
met:
Rob Hofland,
telefoon: 03200 - 62002.
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SHOW
GAGGLING
GANDERS GANG
E
E
N

SUCCES
Op 14 september jl. was het dan
zover, het eerste lustrum van onze
Goese broeders.
's Middags in het beste pak naar
de receptie. Voor de deur van de
'Prins' had ik een rendez-vous
met de voorzitter van de 'Sea
Sound Singers', Marja van Santen, Wouter Moraal en Jan Francais en gevieren togen we naar
binnen.
Binnen heersite een heerlijke
feestelijke sfeer. Het weerzien
met de jubilarissen was hartverwarmend.
In feite wonen we maar zo'n 20
kilometer van elkaar, doch er
gaan tijden voorbij dat we elkaar
niet zien.
De receptie was ongedwongen en
gezellig. Diverse sprekers, waaronder ons aller Theo van Dijk,
feliciteerden de jubilerende vereniging en lieten deze felicitaties
vergezeld gaan van enkele stoffelijke huldeblijken.
Een zeer bijzonder moment was

het aanbieden van het ere-lidmaatschap aan Jan Kooning, als dank
voor het vele werk, waarbij ook
zeer terecht werd herinnerd aan
zijn belangrijke rol bij het tot
stand komen van DABS.
Tegen het einde van de receptie
werd er oog snel even door een
aantal Ganders wat alcohol genuttigd, want Jo Flipse - Ganders
dirigent - had vanaf 17.00 uur een
alcoholverbod ingesteld voor zijn
koorleden.
Na de receptie volgde een zeer
smakelijk en goed verzo~d
warm/koud buffet, waarbij aan de
diverse tafels oude contacten werden vernieuwd en nieuwe contacten gelegd.
Show en •..
De leden van het 'Coastline Chorus' waren inmiddels gearriveerd
en door toedoen van onze charmante scout Albertina Vergouwen
konden we op het balkon getuige
zijn van het eerste optreden \'aD
ons nieuwe kwartet 'Members
OnJy'.
Daarna snel omkleden en inzingen.
De stemming in de zaal was
prima en dus hebben we ook lekker gezongen.
De avond werd besloten met het
overhandigen van een herinne-

ringsplaquette aan de deelnemende kóren en kwartetten, waarna
uit volle borst 'Let's Get Together
Again' werd gezongen.
Een zeer geslaagde show, op onnavolgbare wijze gepresenteerd
door Maarten, u allen welbekend.
De befaamde afterglow was een
enorm succes.
Tot in de kleine uurtjes werd in
alle hoeken en gaten, onder leiding van enige notoire gangmakers, gezongen.
Uit diverse reacties bleek, dat
ook niet barhershoppers dit konden waarderen.
Zondagmiddag werd van diverse
buitenlandse vrienden afscheid
genomen en afgekickt in een
Middag-show, waarbij weer diverse komische zaken te zien waren.
Het was kortom, een zeer
geslaagd en goed georganiseerd
feest, waarmee we de Ganders en
vooral de organisatoren kunnen
feliciteren.

G. Neljenhof
Coastline Chorus

CULLMANN MAGIC STATIEF-SYSTEEM
H~t " "nderlijkc CULLMANN Mugir >tuticf.
nm Jlttjd bij U t~ hebben.
Vu(l( het ~c~t i' er \..'Cn ~r.:.uief d~ll /t:cr 4.·nm~
pat.'C h t3~ · ~ t.'lll in upge\UU\\CO ''~tnd). on,gc-

JonllijJ.. ... t~tb i cl en met een ge\\ il..·ht van ' lci..'h 1'
10!10 frJm .

Het Magie 2 statief
is te gebruiken
als:

driebeenstatief
tweebeenstatief
eenbeenstatief
rn~(?~(';Jm~ foto·imporJen ~
l oodSWOIJ 2·8

8243 PH L•tvstad
Te1efoon 03200·62002
Telex 76396 AXITE

Telefax (13200.48896
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TERUG NAAR DE

BAKERMAT
V A N

H E T

BARSERSHOP
ZINGEN
Van 10 oktober tot en met 19 oktober heeft de BHC 'The Hea.rt of
Holland Chorus' (HOHC) op uitnoeliging v-.m het 'Grdnite Statesmen Chorus' (GSC), meelallist
van het North Eastern District,
een JO-daags bezoek gebracht aan
Nashua in de staat New Hampshire in Amerika.
De contacten met dit koor dateren
al uit 1988 of eigenlijk al van
1986.
Toentertijd vond er een grote culturele uitwisseling plaats tussen
Nederland en Amerika. De
'Dolphin Barher Mates' uit Harderwijk en de 'Sweet Adelines'
uit Usselstein maakten toen deel
uit van dat gezelschap.
Een tegenbezoek van de Amerikaoen in 1988 ('Have a date in
'88'}, leidde tot een nadere
samenwerking tussen Joe Rogersou en Ronny Menard en de
HOHC. Na anderhalf jaar voorbereiden, d.w.z. veel vergaderen,
faxen, telefoneren en een voorbereidend bezoek aan Amerika in
mei jl., kreeg de reis zijn uiteindelijke vorm.
Dankzij de geweldige medewerking van de Amerikaanse ~ast
heren die voor de huisvestlog bij
gastgezinnen zorgden, konden we
met een groot gezelschap vertrekken. lo totaal 106 personen: 47
zingende HOHC-leden, aangevuld
met trouwe supporters (vrouwen
en kinderen).
Donderdag 10 oktober...
Deze dag staat geheel in het teken
van de reis. De angst voor het
vliegen wordt weggedronken,
maar zeker ook weggezongen. De
steward in het gangpad moedigt
ons aan om nogmaals 'Kathleen'
te zingen.
In Boston, 3.00 pro, staan de
Amerikaanse organisatoren ons al
op te wachten. Als dit welkom
een graadmeter moet zijn voor de
komende periode, dan staat ons
nog heel wat te wachten.

Na een uur rijden in confortabele
bussen arriveren we in Nashua.
Daar staan ze dan, onze gastgezinnen. In hun hand hebben ze
borden met onze namen erop geschreven. Het zijn de eerste
enthousiaste begroetingen. Koffers, kledingzakken en overige
bagage worden uitgeladen. En
dan op weg naar het huis van het
gastgezin (zouden die Amerikaanse huizen werkelijk zo groot
zijn?)
Vrijdag 11 oktober...
Voor ons de eerste belangrijke
dag. 's Morgens is er een officiële ontvangst bij de burgemeester van Nashua, James W.
Donchess. vanuit Nederland hebben we van de burgemeester van
Nieuwegein en van de commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht waardevolle
cadeaus meegekregen.
Van de burgemeester ontvingen
we een mooie ingelijste proclamatie: 11 oktober wordt uitgeroepen
tot 'Heart of Holland Day'.
De middag is gepland voor een
koorrepetitie. Vooraf eerst de verhalen over de fantastische huisvesting en de geweldige gastvrijheid van de gastgezinnen, maar
dan onverbiddelijk door Tom de
Rooy het podium opgestuurd.
De show van vrijdag en zaterdag
wordt gehouden in het auditorium
van de Elmstreet Junior Highschool. De zaal, geschikt voor
1500 bezoekers, heeft een prima
akoestiek.
Het repeteren gaat niet denderend: songs en bewegingen laten
veel te wensen over. Risers pie-

8

WERE ON IN FtVE MtNUTES,
NOW I'M 60tNG iO "ITACH
YOU SOME STAGE GESTURES...

pen en kraken, maar Tom blijft
vol goede moed.
Om half acht begint de zaal al
aardig vol te lopen met betalende
barbershop-toehoorders, voornamelijk bestaande uit 'senior citizens', die deze eerste avond tegen
gereduceerd tarief van $8 (normaal $10) naar binnen kunnen.
Het blijken er in totaal 900 te
zijn. Maar voor de zaterdagavond
zal het nog gekker worden, nu al
practisch uitverkocht.
Om 8.00 pm klinkt de stem van
Ronny Menard, die deze avond
Master of Ceremony is: 'Ladies
and gentlemen, we proudly present you the Granite Statesmeu
Annual show... Barhershop Harmony, a Golden Tradition'.
Het gastkoor opent de avond met
5 songs. In onze kleedkamer begint de spanning te stijgen. Zeker
bij 'Four Pleasure' die voor Nederland de spits afbijten.
Door de luidsprekers klinken hun
songs en opgelucht komen Ruud,
Wim, Rob en Car1 de kleedruimte
weer binnen. het is ~elukkig goed
gegaan, het applaus ts overweldigend.
Na het optreden van 'Acclaim',
een kwartet van GSM is het grote
moment gekomen.
De aankondiging van Ronny: ...
from Holland, The Gold Medallist... The Heart Of Holland
Chorus... Een luid applaus, de
pitch en dan een spetterend 'Five
Foot Two'. Het publiek reageert
uitgelaten. De presentatie van Jan
Kop is fantastisch. (Onze moeilijkheidsgraad van barbershopzmgen ligt hoger omdat wij below C(sea)-level moeten zingen).
Een staande ovatie was de beloning voor ons optreden.
Na .een pauze van 10 minuten
opent HOHC het tweede gedeelte
van de avond ditmaal in conventie-outfit.
De 'Battle Hymne' wordt fantastisch gezongen, het veroorzaakt
een 'roaring ovation' en brengt de
zaal wederom tot staand aP.plaus.
'Sweet Georgia Brown' bhjkt een
geweldig eindnummer te ztjn. Er
wordt geroepen, gefloten en kreten geslaakt. Ons optreden is een
groot succes.
Na ons komt 'Cristal Sound', gehuld in gJjtter. Een prima optreden.
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Het blijft 'Dutch' op de planken.
De Gold MedaWst from Holland
'Why Four· treedt voor het voetlicht. De laatste song, 'Josephine'
magnifique gezongen en geaccentueerd met glissando's levert Ton,
Ben. Joost en Jan een geweldig
applaus op. 'Why Four' kan niet
meer kapot voor het Amerikaanse
publiek.
Dan een 40 minuten durend optreden van 'The Blue Grass Student Union'. international kampioensicwartel 1978.
Een tot in de details geperfectioneerd optreden. Absolute klasse.
HOHC moet weer op, maar nu
samen met de GSM. We zin~en
'In Naam Van Oranje'. We zmgen
het lied sober, zonder aankondiging en zonder vooraf de geplande vlaggen, wimpels en schilden.
Daarna zingen de GSM samen
met een kwartet Tm Proud To
Be An Arnerican'. Voor onze oren
soms wat overdreven, maar zeer
mooi gezongen.
Samen met alle deelnemers
besluiten we de avond met 'Let
There Be Peace On Eanh'. Met
een luid applaus en een staand
publiek eindigt Ronny met 'Good
night folks'.
Het eerste optreden op Amerikaans grondgebied zit erop.
De cast-party vindt plaats in de
St John Newman Parish Center.
Dit is de avond vol informale op-

tredens, gelegenheidskwartetten en
officiële speeches.
Jan Philips biedt Roger Menard,
President van de GSM, een
DABS-oorkonde aan. Vervolgens
een koorposter en 'last but not
least' een zilveren bord met inscriptie.
Het inmiddels 01.00 uur (06.00
uur Ned. tijd) als we tevreden en
vol nieuwe indrukken moe en slaperig met onze gastgezinnen naar
huis gaan. Wat zal de volgende
dag ons brengen? In ieder geval
zijn we vol goede voornemens
voor wat een spetterende show
moet worden op de zaterdagavond.

Zaterdag U oktober...
De ochtend wordt door ieder naar
eigen idee ingevuld. De een
maakt een frisse wandeling door
de buurt, de ander bekijkt videobanden met uiteraard barbershop.
Om 2.00 pm moeten we weer in
het auditorium aanwezig zijn voor
de repetitie. Volgens Tom kon er
nog wel wat verbeterd worden.
Dus opnieuw weer de pasjes en
de niet gelukte inzetten.
Het werd een gedisciplineerde
maar toch ontspannen repetitie.
Vanavond moet het dan echt gebeuren.
Een volledig uitverkochte zaal
met echte barbershoppers die van
heinde en verre zijn gekomen (de

tenor van de 'Boston Common'
zal ook aanwezig zijn).
Het programma van vanavond is
gelijk aan dat van vrijdagavond,
maar het publiek zal kritischer
zijn wordt ons verteld. Dat verhoogt de spanning. Nu moet het
nogmaals gebeuren.
En ... het gaat geweldig. Wat een
perfecte show. Drie staande ovaties voor 'The Red Dutchies'. We
hebben getoond dat barbershop in
Nederland van grote klasse is. De
Amerikanen staan perplex.
Tijdens de georganiseerde afterglow, een tweede informele show
waarin iedereen gezeten aan lange
tafels met broodjes, cookies,
chips en koffie, nogmaals de koren en kwartetten kan beluisteren.
Er worden veel complimenten
over ons Nederlanders uitgestrooid.
Jim Kissack, President van het
North Eastern District spreekt
lovende woorden. Blijkbaar hebben we ze allen verrast. We hebben een geweldig visitekaartje afgegeven.
De volgende dagen staan niet in
het teken van barbershop. Nu
~ebb<!n we de gelegenh~id om
1ets meer van de omgevmg te
gaan zien.
Zondag 13 oktober...
Voor iedereen even de gelegen-
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heid om stoom af te blazen.
Somiggen blijven thuis. anderen
gaan er met hun gastgezinnen op
uit .

monizers'. het koor uit Manchester.
Een hartelijk welkomstwoord van
Joe Kopka, een SPEBSQSAvertegenwoordiger en dirigent van
het koor, is het begin van weer
een geweldige avond.
Verschillende kwartetten en koren
treden op, zelfs weer eens 'The
Adventurers'.
Het klapstuk van de avond wordt
weer 'The Heart Of Holland
Chorus'. Tom staat er tevreden
voor. Het succes is groot, het applaus overweldigend. We worden
er haast verlegen van.
De avond wordt besloten met koffie, bier en natuurlijk informeel
kwartetten.

Maandag 14 oktober...
Op deze dag is een excursie
gepland naar het noorden van
New Hampshire, 'The White
Mountains'. Een schitterend gebied waar in de winter veel sportactiviteiten plaatsvinden. De
prachtige roodbruine kleuren van
de Sugar Maple Leaf geven dit
gebied een extra glans. Snel stromende riviertjes, watervallen en
besneeuwde hellingen van de
Mount Caonon geven ons een
echt vakamiegevoel.
Natuurlijk wordt er gezongen, zeker als je met een groot aantal
mensen in de cabine van de
kabelbaan staat. We blijven barbershoppers.
Dinsdag 15 oktober...
's Morgens al vroeg op, want
vandaag staat Boston op het programma. Een excursie door de
stad, en bezoeken aan het New
England Sea Aquarium en Science Museum.
De avond staat weer in het teken
van barbershoppen. We zijn uitgenodigd door de 'Queen City Har-

Woensdag 16 oktober...
Overdag worden er inkopen gedaan voor het thuisfront. In de
'Pheasant Lane Mali' worden de
nodige dollars uitgegeven. Veel
Levi's, baseball caps en sportschoenen zullen een plaatsje in de
koffers moeten krijgen.
De avond wordt door de mannen
doorgebracht in de 'Budweiser
Brewery'. De ontvangst is nogal
Amerikaans, eerst de Gift-shop
en daarna het vocht. De tap werd
bediend door Monique, die later
werd toegezongen met Til Take

You Home Again Monique'.
Na afloop naar het Nashua Center of Arts, waar onze vrouwen
een Pot-Luck Supper hadden. Natuurlijk werd er weer gezongen
en ontvingen we uit handen van
Roger Menard twee prachtige plaquettes.
Een aandenken aan deze fantastische trip.
Donderdag 17 oktober...
Vandaag weer een geplande excursie, nu naar Lakes Region,
een groot merengebied in het
noorden van de staat.
Op het grootste meer, Lake Winnipesaukee (Indiaans voor The
Smile Of The Great Spirit), maken we een boottocht op de
'Mount Washington', een soort
raderboot. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat al op de steiger
de 'Showboat' wordt ingezet. Een
drie uur durende tocht laat ons de
prachtigste plekjes zien.
Vrijdag 18 oktober...
Geen georganiseerd programma
op deze dag. Enkele leerkrachten
onder ons bezochten een highschool om op die manier eens
kennis te maken met het Amerikaanse schoolsysteem. De avond
was weer een barbershop-avond.

VK- Travel Consult
adviesburo voor reizen en evenementen
Postbus 1071. 2400 BB Alphen a/d Rijn
Telefoon 01720- 34848- Telefax 01720 · 41248

•

Incentive reizen voor bedrijven en instellingen
Vervoer per vliegtuig, boot en luxe touringcar
Dagtochten en meerdaagse reizen voor gezelschappen
Organisatie van evenementen
Verzekeringen

Zaken doen met VK-Travel Consult betekent een ontspannen 'Pre-glow' en een perfecte 'Afterglow'

VRAAG GEHEEL VRIJBLIJVEND OFFERTE OF INFORMATIE
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In de Nashua Mail and Plaza,
een groot winkelcentrum, vond
het afsluitende optreden plaats.
Ondanks de vermoeidheid moest
er vanavond nog even gespetterd
worden.
Dit moest een fantastische afsluiting van onze reis worden. De
lichtreclame had gewerkt. Velen
waren naar de Mail gekomen om
nog eenmaal de HOHC te zioen.
De show van 45 minuten, een optreden van 'Four Pleasure' met
rode zakdoek, boerenP-Ct en klompen, mocht er weer zijn.
Men genoot zichtbaar van ons optreden en vele lichtflitsen gaven
aan dat de laatste rolletjes volgeschoten werden.
Een dankbaar applaus van het publiek en een dankwoord van
Roger Menard sloten dit optreden
af. Ook vanavond was dit weer
pure reclame voor het barbershop-zingen.
Na de fare-well party bij Gene
Anderson, dirigent van de GSM,
terug naar ons tijdelijk huis.
Morgen is alles voorbij. Wat gaat
het toch snel.

Zaterdag 19 oktober...
Om 3.00 pm verzamelen. De koffers in de bus. De laatste gelegenheidskwartenen worden geformeerd. En dan om 3.30 pm ... het
koor staat opgesteld, de pitch
klinkt en het HOHC besluit met

alleen voor barhershoppers bestemd, maar voor ieder die
belangstelling heeft voor barhershop in het algemeen en in het
bijzonder informatie over DABS,
koren en kwartetten wil ontvangen.
Voor deze belangstellenden is er
de mogelijkheid van een abonnement.
Dit abonnement kost f 15,00 per
jaar, en U ontvangt dan Dabs1\mes 5x per jaar.
Het abonnement kan elk gewenst
Mer dank aan alle koorleden voor moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij 2 maanden
hun bijdrage... namens de Comvóór elk nieuw kalenderjaar
missie Amerika '91
Jan W. van de Hoef schriftelijk is opgezegd.

'From The First HeiJo, To The
Last Goodbye'.
Menigeen laat zijn tranen de vrije
loop. Een geweldige tijd zit erop,
vele vriendschappen zijn gesloten.
dankzij de geweldige gastvrijheid
van de leden van het 'Granite
Statesmen Chorus' is dit voor ons
allen een geweldige reis geworden. Onvergetelijk en zeker een
hoogtepunt in het 10-jarig bestaan
van 'The Heart Of Holland
Chorus'.

• • • • • • • • • •
DISTRIBUTIE

DABS-TUNES
'Dabs-Thnes·, het informatieblad
voor de leden van de 'Dutch
Association of Barhershop Singers' wordt automatisch toegezonden aan de secretariaten van de
BHC's en BHQ's, die het op hun
beurt uitdelen aan de leden van
deze koren en kwartetten.
Bovendien worden er Dabs-Thnes
aan de besturen van bevriende organisaties gestuurd.
Evenv.el dit informatieblad is niet

U kunt zich opgeven bij:
'DABS-TUN ES'
Hooskamperweg 5.
6741 CA Lunteren.
Beste barberschoppers, het is leuk
wanneer jullie trachten ons clubblad aan de man te brengen.
Immers op deze manier maken
we onze hobby aan een groter
publiek bekend.
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BARSERSHOP
DATABANK

Organisatie: SPEBSQSA
Harmony College
2 t!m 9 augustus 1992
St. Joseph, Missouri, USA

Inleveren kopij: G. van Dolder
Kempenaar 20-49. 8231 GA Lelystad

Organisatie: The Gaggling Ganders Gang' - Goes
Kerstconcert
15 december, aanvang 14.30 uur
Schouwburg 'De Prins van Oranje' te Goes
Kaarten à f 2,50
Info: (OllOO) 16295
Organisatie: DABS
Conventie 1992
3 - 4 - 5 april 1992
'Koningshof te Veldhoven
Info: G. Burger
Telefoon OU02 - 43580
Organisatie: SNOBS
Conventie 1992
3 - 4 - 5 april 1992
Zweden
Organisatie: Sweet Actelines
Conventie 1992
I mei 1992
Hotel Dellenhave te Epe
Info: Mw. A. Snellenberg
Organisatie: BABS - Engeland
Conventie 1992
Sirmingham - Engeland
I tlm 5 mei 1992
Organisatie: 'Gents' Quartet'
·s-Hertogenbosch
'Gents' Voices 200'
12/13 juni 1992
13 juni Matinée- en Avondshow
in Muziekcentrum 'De Muzerije'
te 's-Hertogenbosch.
Internationaal Barbershop/CioseHarmony Festival.
Info: T. van Aart
Telefoon: privé 073 - 42U91
Telefoon: zaak 073 - 154910
Organisatie: SPEBSQSA
Conventie 1992
28 juni t/m 5 juli 1992
New Orleans, Louisiana, USA
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Organisatie: DABS
Harmony College
Oktober 1992
(OYffE)
'De Eikelkamp' te Eist
Info: A. Snellink
Telefoon 08388 - 3664

• • • • • • • • • •
KOPIJSLUITING
DABS-TUNES
Het eerstvolgende nummer van
'Dabs-Thnes' nummer 92-1. zal in
maart 1992 uitkomen.
De kopijsluiting voor dit nummer
is op 22 februari 1992.
Noteer deze datum in uw agenda!
Degenen die kopij hebben voor
het eerstvolgend nummer, dienen
dat in te leveren bij:
Aat Snellink
Hooskamperweg 5.
6741 CA Lunteren.
De planning voor 1992 van de
uitgaven van Dabs-Thnes is:
92/1 - kopijsluiting 22/3-'92
92/2 - kopijsluiting 12/4 1992
92/3 - kopijsluiting ?
92/4 - kopijsluiting ?
92/5 - kopijsluiting ?

DABS-TUNES

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ORGANISATIE EN LEDEN VAN DABS
BESTUUR

's-H E R T 0 G E N B 0 S C H
BHC • Duketown Berbershop Singers

NIEUWEGEIN
BHQ • For Plasaura

• Pr es Id ent
THEO C VAN OIJK
Molenstraat 18. 5211 OR 's·Hertogenbosch
Telefoon 073-145550
• Sec r eta r y
AAT J SNELLINK
Hooskamperweg 5. 6741 CA Lunteren
Telefoon 08388-3664
• T r eas u r er
GOMMERT BURGER
Steenweg 15, 4423 AL Schore
Telefoon 01102-43580
Bank: Amro-bank Kapelle
t.n.v. DABS, nr. 49.66.83.632,
Giro van de bank: nr. 1068635.
• Pub/Ie Relat/on s TON VAN AART
Derde Morgendreef 20.
5233 NK 's-Hertogenbosch
Telefoon 073-421191
•Mus ical Coördinator
BOB SLAVENBURG
Seringenstraat 26, 4131 BC Vianen
Telefoon 03473·72770
• L Id
HAARY BLAAUW
Oude Middelburgse Haven 2. 4351 PA Veere
Telefoon 01181-1964
• L Id
STEF VAN OE VEN
Zandoerte 1. 5507 AJ Oerle
Telefoon 04905-2511

Secr.: H. van den Brink, Weth. Noppenlaan 37
5243 XL Rosmalen, Tel. 04192-14825
Repetitie: dinsdag 20.00 • 22.30 uur.

Info: W. Elsink, Nachtegaal 16,
3435 AK Nteuwegein. Tei.03402-37313.

LEDEN

KOREN

APELDOORN
BHC - ABC The College Berbers

LELYSTAD
BHC - The Seabottom Singers

Secr.. W. Zaalmink. Jol 31>-29,
8243 HA Lelystad, Tel. 03200-27785.
Repetitie: dinsdag 20.00 - 2.2.30 uur.

NIEUWEGEIN
BHQ • High and Mlghty

Info: R. Oannenburg, Reigersbek 118,
3434 XP Nieuwegein, Tel. 03402-64947
NIEUWEGEIN
BHQ • Why Four

DE MEERN
BHC - The Mldholland River Blenders

Info: J. Kemme. Hindewelde 15,
3437 EJ Nieuwegein, Tel. 03402-49699.

Secr.: P. Meijer, Kerkweg 46,
3603 CM Maarssen, Tel. 03465-69446.
Repetitie: dinsdag 19.30 - 22.00 uur.

RHENOY
BHQ - High Oellnltlon

NIEUWEGEIN
BHC - The Heart of Holland Chorus

Secr.: J. Phllips, Postbus 291,
3430 AG Nieuwegein, Tel. 03402-6491 7.
Repetitie: dinsdag 20.00 - 22.30 uur.
VLISSINGEN
BHC • Coasttlne Chorus

Secr.: H. Blaauw,
Oude Middelburgse Haven 2,
4351 PA Veere, Tel. 01181-1964.
Repetitie: dinsdag 20.00 uur.
WINTERSWIJK
BHC - The Greyhound Bsrbershop
Singers

Secr.:P. Kos. Schahenenk 43,
7101 SJ Winterswijk, Tei.0543D-17839.
Repetibe: woensdag 19.45 - 21.30 uur
ZAANSTAD
BHC • Whale City Sound

Info: B. Bouwer, De Brink 7
4I 52 GA Ahenoy, Tel. 03458-3437
UTRECHT
BHQ • Special Blend

Info: 8. van Heek. Livingslonelaan 35
3526 HA Utrecht. Tel. 030·896402
VLISSINGEN
BHQ • Mambere Only

Info: J. Francals
Vlissingen
VLISSINGEN
BHQ • Special Dellvary

Info: L. Schoute, Kasteelstraat 54,
4381 SL Vlissingen. Tel. 01184-13164.
WAGENBERG
BHQ · Oe Sox B.S.Q.S.T.

Info: J. van Wonderen, Dorpsstraat 11,
4845 CC Wagenberg, Tel. 01693-3346.
WINTERSWIJK
BHQ - Just Four Fun

Secr.: T. Vermeulen, Bouwmeestershoeve 13,
7326 AM Apeldoorn, Tel. 055-420284.
Repetitie: woensdag 20.00 - 22.00 uur.

Secr.: C. Souren, Bolksbeek 148,
1509 EH Zaandam, Tel. 075-174688.
Repetitte: dinsdag.

BRUSSEL
BHC - Capltal Chordamen

LEDEN KWARTETTEN

ZAAND J. M
BHQ - The Barda

EDE
BHQ • Nlght Shift

Info: H. Hoeksema, Kerkemeer 4,
1921 XW Akersloot, Tel. 02513-15206.

Info: J. van de Pol, Wildekamp I,
6704 AT Wageningen. Tel. 08370-25597.

ZAANDAM
BHQ • Four-leavad Clover

EINDHOVEN
BHQ • Fini Mali

Info: H. Klein Haneveld, Eendrachtstraat 61, 1541 AE Koog a/d Zaan
Tel. 075-702387

Secr.: J. Stemerdink. Wilde Rozenlaan 8,
B-1970 - Wezembeek-Oppem, Belglê
Tel. 32-2-7317461
Repetitie: vrijdag 20.00- 22.00 uur.
EDE
BHC - The Mldland Harmonlzers

Secr.: J. van de Pol, Wildekamp 1.
6704 AT Wageningen, Tel. 08370-25597.
Repetitie: donderdag 20.00 - 22.30 uur.
EINDHOVEN
BHC • Southern Comfort Berber
Mates

Secr.: C. Roelants, Tomakker 85,
5673 LC Nuenen, Tel. 040-839388.
Repetitie: woensdag 20.00 - 22.30 uur.
GOES
BHC-The Gaggllng Gandera Gang

Secr.: M. Egter van Wissekerke,
Trumanstede 91135. 4463 WC Goes.
Tel. 01100-15314.
Repetitie: donderdag 20.00 - 22.30 uur.
HARDERWIJK
BHC - The Dol phln Berber Mates

Secr.: A. van Diermen. Startemelk 63,
3844 LN Nunspeet, Tel. 03410-13821.
Repetitie: woensdag 20.00 uur.

Info: M. van de Velde, Mgr. de Haasstr. 11
5521 TA Eersel. Tel. 04970-13094.
GOES
BHQ • Chalrman's Wish

Info: A. Kortlever, Pluimpot 15,
4417 CH Hansweert. Tel. 01130-2614
'a - GRAVENHAGE
BHQ • Balder Berbershop Quartet
Blbl'qua

Info: W. Jager, Postbus 63426,
2502 JK 's·Gravenhage.
HARDERWIJK
BHQ • Mid Four

Info: B. Taylor, Trumaniaan 23,
3844 BE Harderwijk. Tel. 03411>-15471.

'a • H E R T 0 G E N B 0 S C H
BHQ · Gents' Quartet
Info: A. Viguurs, Kruisstraat 11 .
521 I OT 's-Hertogenbosch. Tel. 073-136611 .

Info: G. Oukes, Groen van Prinstererstr. 44
7103 GL Winterswijk, Tel. 05431>-20584.

BELGlit
BHQ • Single Act

Info: L Gram. Calvinstrasse 18.
0·3550 Marburg - Duilsland
Tel. 06421-161610

