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ï n de statuten heb ik artike11 er 
nog eens op nagekeken. Dat geeft 
de barbarshop-gedachte weer: 
Laat de hele wereld nou eens 
gaan zingen.' DABS' nieuwe voor
zitter Herman Feitsma heeft in elk 
geval het plan zo niet de hele 
wereld dan toch heel Nederland te 
laten zingen. 'Er zijn,' licht hij toe, 
'in Nederland nog altijd een paar 
provincies zonder barbershop.Ais 
het me tukt ook daar enkele koren 
van de grond te krijgen, 
beschouw ik mijn taak als 
geslaagd.' 
Hijzelf denkt meteen aan Fries
land, waar hij 49 jaar geleden 
werd geboren. ·Daar zou ik met 
mijn Harderwijkse koor graag 
eens een avond regelen met veel 
pubtic relations. Ik verwacht dat 
er veel potentiële barbarshoppers 
zitten.' Op de jaarvergadering van 
DABS op 23 januari stelde 
Feitsma voor dat een· rijke' bar-

bershop-provincie een ·arme· 
provincie adopteert. Zo zou 
Gelderland iets in Friesland kun
nen organiseren en Noord
Brabant iets in Limburg. Een pro
motieplan zou van het DABS
bestuur zeker steun krijgen. 
beloofde Feitsma. 
Tijdens de lunch in het nieuwe 
NS-gebouw in Utrecht waar hij 
beveiligingen ontwikkelt voor de 
spoorwegen, kijkt hij op verzoek 
terug op zijn zangcarrière. 
Barhershopper van het eerste uur: 
al in 1 985 begon hij met een 
kwartet, Dolphin Four. Daarna 
volgden er nog drie: Four Wheel 
Drive, High Definition en sinds 
vorige maand zingt Feitsma in 
SnapshotZijn 'thuiskoor' is 
Dolphin Barber Mates, waarvoor 
hij in de sing out commissie zit en 
als sectionat leader van de leads 
in de muziekcommissie. ·Kost 
ook veel tijd', constateert hij. 
Hij vertelt in de loop van de jaren 
ook in Engetand en Amerika veel 
contacten te hebben gelegd. 
'Goud waard', betoogt hij. Hij is 
vooral te spreken over de mede
werking van de Amerikanen. 'De 
ondersteuning van SPEBSOSA is 
zo gigantisch goed. Ze staan altijd 
voor Je klaar'. 
Feitsma droomt ervan dat bar
barshoppend Nederland ooit zo'n 

hoog peil bereikt dat het op de 
internationale conventie wordt 
uitgenodigd. ' Het geeft toch een 
kick a Is je dat kunt bereiken.' 

Hij lijkt niet zo·n puritein als zijn 
voorganger.' Barbarshoppen moet 
in beweging blijven', meent 
Feitsma. Zo vindt hij het persoon
lijk leuk met zijn kwartet ook 
songs te zingen die niet strikt bar
barshop zijn. ·voor de sjeu. · 
Maar. vindt hij ook. je moet wel 
de grenzen in de gaten houden. 
Op conventies moet het gewoon 
barbarshop zijn. 
Sprekend over de samenwerking 
met vrouwenorganisaties wijst 
Feitsma op een intentieverklaring 
die bij DABS ligt. waarin een zeke
re samenwerking wordt voorge
steld. 'Met Holland Harmony èn 
Sweet Adelines·. benadrukt 
Feitsma. hoewel hij betreurt dat 
de vrouwelijke barbarshoppers in 
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twee aparte organisaties werken. 
·Ons uitgangspunt is dat we 
elkaar moeten helpen, gegevens 
uitwisselen, maar ook bij elkaar 
optreden moet mogelijk zijn. 
Trouwens, dat gebeurt ook al hier 
en daar.Natuurlijk is dat alleen 
maar goed.' 

De nieuwe voorzitter werd node 
gemist op de gezellige avond na 
de DABS-vergadering. ·Maar', 
constateert Feitsma. ·ik had het 
bestuur tevoren gewaarschuwd. 
dat ik met mijn koor moest optre
den. daar heb ik me aan gehou
den; desondanks bleef de daturn 
gehandhaafd. · 

2 

~ HENNY HOOGEVEEN / 
fO'ObVUO 

Hoofdstraat 49 
2203 ET Noordwijk 
Telefoon 01719 - 12544 

stokpaar~j~s van 

. III:I: ... ·~heo ~:iJL~! 
SPEBSOSA heeft Thee C. van Dijk 
vorige maand gehonoreerd met 
de speld ·ex-president' wegens 
zijn aftreden als voorzitter van 
DABS. Tijdens de laatste vergade
ring die Van Dijk in Nederland 
voorzat op 23 januari in De 
Meern. werd hij benoemd tot ere
lid van DABS en hij kreeg de bij
behorende oorkonde.Tevens nam 
hij de gelegenheid te baat al zijn 
stokpaardjes nog eens te 
berijden. Van Dijk beschouwt 
zichzelf. naar eigen zeggen. 
roomser dan de paus in het bar
bershoppen. zowel wat betreft het 
zingen bij de mannen als dat van 
de vrouwen. 
Hij hield voor het laatst ook nog 
eens een pleidooi voor het adop
teren van een liefdadig doel. Van 
Dijk wees daarbij weer op het 
Amerikaanse voorbeeld van het 
Instituut voor Logopedie in 
Wichita, Kansas. waar zo'n vijf
duizend personen per jaar,onder 
wie honderden kinderen, voor 
hun spraakstoornissen worden 
behandeld. Barbershoppend 
Amerika sponsort deze instelling 
jaarlijks met vele bij elkaar gezon
gen dollars. De cat-song We Sing 
That They Shall Speak (voor 
menige Nederlandse barbershop
per een onbegrijpelijke tekst) is 
aan dat doel gewijd. 'Wij zingen 
opdat zij kunnen spreken.· 
Het idee had Van Dijk al eerder 
gelanceerd, maar het heeft er 
nooit van mogen komen. ·Daar 
waren we hier in Nederland nog 
niet aan toe'. luidde altijd het 
argument. 
Een ander. gevoelig, stokpaardje 
bereed Van Dijk toen hij sprak 
over het verschil tussen vrouwe
lijk en mannelijk barbershoppen. 
Voor de dames luidt de doelstel
ling barbershopharmony op een 

hoger peil te brengen naar 
Nederlandse maatstaven met 
regels die aangepast zijn aan de 
Nederlandse mentaliteit. ·Prima', 
luidt Van Dijks commentaar. Voor 
de mannen is de doelstelling het 
beschermen van de authenticiteit 
van barbershop harmony. 'Twee 
werelden dus', concludeert Van 
Dijk,· het gaat om zingen of bar
bershop zingen. En ik vind dat de 
vrouwen zingen en dat wij bar
bershop zingen·. 
Hij verwees overigens naar DABS 
beleidsplan in hoeverre toch met 
de vrouwenorganisaties kan wor
den samengewerkt. volgens dat 
plan ·vooral op het gebied van 
opleidingen. internationale uitwis
selingen en wederzijdse onder
steuning bij Conventies·. 
Pur1tems toonde Van Dijk zich 
ook over het gebruik van 
Nederlandse teksten. Zijn favorie
te voorbeeld: ·Je speelt ook geen 
Franse musette op een draaior
gel . Een Franse tekst als Les 
Feuilles Mortes klinkt volgens 
hem 111 het Nederlands als een 

Theo C. van Dijk ontvangt tijdens 
de jaarvergadering op 23 januari 
de oorkonde van het erelidmaat
schap uit handen van de nieuwe 
DABS-voomtter Herman Feitsma. 



schamele imitatie: ·vallende bla
deren'. 
Van zijn laatste stokpaardje, Theo 
C. van Dijk met de nadruk op de 
C, constateerde de scheidende 
voorzitter met trots het begrip 
Content toe te voegen aan alle 
begrippen waar de C al voor 
stond, zoals die voor Culturele 
waarden, Curiosity (nieuwsgierig
heid) Christelijke normen (hoe ga 
je met mensen om,) Commotie 
oproepend (bij de vrouwen bij
voorbeeld), Controversieel en 
Collegiaal. 
Van Dijk herdacht ook dat hij als 
·passant' op 26 september 1987 
op de oprichtingsvergadering van 
DABS verscheen en prompt tot 
voorzitter werd gekozen. 
Tot 23 januari 1993 heeft hij zich 
allerminst als passant laten ken
nen. Meer een blijvertje, onder 
zijn bekende motto ït's good to 
be a barbarshopper . 

Even voorstellen, uw nieuwe eind
redacteur voor DABS-tunes.Sinds 
bijna twee jaar barbershopper, 
eerst in The Mldholland River 
Blenders, welk koor eind vorig 
jaar helaas ter ziele is gegaan. Nu 
voor de tegenstelling lid van 
Whale City Sound, het grootste 
barbershopkoor van Nederland. 

Het zal niet meevallen in de voet
sporen van Ton van Aart en Aal 

Snellink tot een betere DABS
Tunes te komen. Maar ik kan in 
mijn enthousiasme een poging 
wagen. 
Mijn uitgangspunt zal zijn dat 
DABS-Tunes het karakter krijgt
van een soort vakblad. Daarin zal 
niet alleen staan wàt leden, koren 
en kwartetten doen, maar de 
nadruk dient mijns inziens te lig
gen op hóé ze het doen. Wàt 
maakt een gebeurtenis. een optre
den zo bijzonder. Daarvan immers 
kan iedereen wat opsteken. 
Soms kan dat positief uitpakken 
soms een beetje negatief. Maar 
het kan nooit de bedoeling zijn 
dat iemand dit zich persoonlijk 
aantrekt. Wel dat iedereen blijft 
werken aan een beter resultaat 
voor zijn koor of kwartet en voor 
het barbarshoppen in het alge
meen. 
Intussen is me wel bekend hoe 
gevoelig kritiek ligt bij vele leden. 
Natuurlijk. zingen is een uiterst 
persoonlijke bezigheid, dus allicht 
dat Iemand zich geraakt kan voe
len.Daar houden we in DABS
Tunes rekening mee. Maar een 
kritische noot moet kunnen, zon
der dat een half koor op zijn kop 
gaat staan. 
Verder wil ik ook meer technische 
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stukken publiceren. Over het zin
gen in het algemeen en over bar
bershoppen in het bijzonder.Oude 
rotten onder u weten daar natuur
lijk bijna alles van. maar de talrij
ke nieuw barbarshoppers kunnen 
we hier wellicht mee van dienst 
zijn. 
Natuurlijk krijg ik een blad als dit 
niet in mijn eentje vol.lk heb u 
nodig, leden die aardige ervarin
gen hebben te vertellen. bestuurs
leden die iets te melden hebben. 
Zo kunnen we samen wellicht een 
blad maken dat de moeite van het 
bewaren waard is. 

Jacques de Jong 

Kopij voor het volgende nummer 
van DABS-tunes gaarne 
vóór i 5 april naar: 
Jacques de Jong. 
Koningin Julianaweg i 6, 
3628 BN Kockengen. 

TAPPERIJ 

EETCAFÉ 

DE EETElllJ 
Voor barhershoppers die van de geneugten van het leven houden. 

Breede Haven 13, 5211 TL 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073 - 145884 
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Het Goese koor The Gaggling 
Ganders Gang heeft nog enkele 
plaatsen vrij voor barbarshoppers 
dan wel supporters die de con
ventie in Harrogate. Engeland, 
willen meemaken in het Pinkster
weekeinde. Op 27 mei vertrekt 
een groep van zo'n kleine vijftig 
man en vrouw per boot naar de 
overkant van de Noordzee om het 
Engelse barbarshoppen te gaan 
zien en horen. 
Ze zullen 31 mei terugkomen. 
De kosten van de reis bedragen 
ongeveer 500 gulden. 

Eerst een kwartet, toen een 
mannenkoor, vervolgens nog 
een kwartet, en ten slotte een 
vrouwenkoor. Daarbij gerekend 
de enthousiaste activiteiten van 
enkele prominente barbarshop
pers en zo kwam de Raad van 
Algevaardigden tot de conclusie 
dat Den Bosch Barbershop-stad 
van 1993 moest worden. Zo'n 
benoeming is in het vijfjarige 
bestaan van de DABS nog niet 
voorgekomen. Hoe is het alle
maal zo gekomen? 

Zes jaar terug begon het allemaal 
bij Ton van Aart. Hij was in 1987 
lid van een vocaal ensemble, 
Dubbel Zes genaamd, en naarstig 
op zoek naar wat andere muziek. 
Via een barbarshoppende neef uit 
Canada, van wie hij cassetteband
jes en partituren ontving, was er 

De plaatsen voor de trip van de 
Gaggling Ganders zijn vrijgeko
men nadat dirigent Jo Flipse zich 
wegens persoonlijke omstandig
heden terugtrok als muzikaallei
der van de Gang.Enkele koorleden 
hadden toen ook weinig zin meer 
om mee te gaan naar Engeland. 
Zij trokken zich eveneens terug. 
Koorlid Tjakko Hoekstra zal het 
koor nu muzikaal onder zijn 
hoede nemen. met ondersteuning 
van DABS musical directer Bob 
Slavenburg. 
The Gaggling Ganders Gang 

het barbershoppen. Met nog drie 
zangers uit Dubbel Zes werd eind 
januari 1987 het Gents' Ouartet 
opgericht. 
Na enkele maanden met vieren 
studeren en via een contact met 
Why Four zongen de Gents' (met 
de bladmuziek nog in de hand) 

al gauw het enthousiasme voor "Gents' Ouarter 
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treedt op de zaterdagavond op tij
dens de internationale show voor 
de Engelse barbershoppers. Op 
de zondagmiddag volgt nog een 
optreden tijdens een uitvoering 
die het gemeentebestuur van 
Harrogale heeft georganiseerd 
voor de plaatselijke bevolking. Zij 
die al eerder in Engeland een bar
bershop-conventie hebben mee
gemaakt, weten wat een happe
ning dat betekent. 
Degenen die er alsnog voor voe
len mee te gaan, behoeven niet 
uitdrukkelijk zangers te zijn. 
Supporters zijn ook welkom. 
Zij gelieven zich te melden bij 
Gommert Burger. 
telefoon 011 02 -43580. 

voor bij Bob Slavenburg, destijds 
dirigent van The Heart ol Holland 
Chorus. 
Met nogal wat positief bedoelde 
opmerkingen op zak togen de 
11eren terug naar Den Bosch om 
samen met Ger van Aart. broer 
van Ton. te trachten de barber
shopstijl onder de knie te krijgen. 

Coaching en dirigeren 
Met Ger van Aart als coach kwam 
er een stijgende lijn in de techniek 
van het barbershop-zingen. Doch 
voor Ger was die ene avond met 
de Gents' niet genoeg. Hij kreeg 



Duketown Barbershop Singers 

de gelegenheid dirigent te worden 
van het vrouwen-barbershopkoor 
in Ede. Kort daarop werd hij ook 
dirigent van de Edese mannen, 
hetgeen hij drie jaar lang bleef. 
Met inmiddels een flinke dosis 
ervaring op zak koos hij vervol
gens voor de Eindhovense vrou
wen en hij heeft zich daar artistiek 
fl ink kunnen uitleven. 

AfterShave 

Inmiddels was het Gents' 
Quartet actief bezig het barber
shoppen in Den Bosch en omstre
ken te promoten. Zo werden er 
heel wat Brabanders barbershop
rijp gemaakt en het plan ontstond 
een mannen-barbershopkoor op 
te richten. Ger van Aart smeedde 
samen met zijn broer een plan 
van aanpak. In mei 1990 werd 
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een Barbershop Promotie Middag 
georganiseerd. waarop het Gents' 
Quartet. de Mldland Harmonizers 
en het kwartet Night Shift uit Ede 
het programma opluisterden. 
Resultaat: de oprichting van de 
Ouketown Barbarshop Singers die 
aanvankelijk start1en met negen 
man. maar na nóg zo'n promotie
middag groeide het koor tot een 
vaste kern van 33 barbershop
pers. Inmiddels hebben de Dukes 
in hun korte bestaan al veel van 
zich laten horen in de Hertogstad. 
Bij zoveel enthousiasme was het 
niet moeilijk te voorspellen dat er 
snel een nieuw kwartet zou ont
staan uit dit koor. Eind 1992 werd 
dan ookAfterShave opgericht. 

Bij elkaar opgeteld was Den 
Bosch een mannen-barbarshop
koor en twee mannen-kwartetten 
rijker. Dus lag er de uitdaging 
voor nog een koor. voor de 
Bossche vrouwen. Oe verschillen
de echtgenotes bleken te genieten 
van het barbershop-zingen van 
hun mannen. 
Enkele echte fans staken de kop
pen bij elkaar en richtten in de 
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'Ye//ow-8/ack Honeybees · 

herfst van 1992 de Yellow-Biack 
Honeybees op. Een dirigent had
den ze nog niet, maar natuurlijk 
hadden ze allang een oogje op 
Ger van Aart laten vallen. Voor 
Ger was de keus moeilijk. 
Eindhoven of Oen Bosch. Door 
omstandigheden werd het Oen 
Bosch. Elke maandagavond staan 
er nu zo'n 42 vrouwen op de 
risers die onder de deskundige 

leiding van Van Aart hun best 
doen barbershop te zingen. 

Actief 
Al deze activiteiten deden de Raad 
van Afgevaardigden besluiten om 
Oen Bosch tot Barbershop-stad 
1993 te benoemen. 
Onze nieuwbakken DABS-presi
dent Feitsma had het in zijn in
augurale speech over het ontwik-

Uw koor. Uw C.D. 
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Voor geluidsopnamen van Uw koor bent U 
bij ons al tien jaar aan het juiste adres! En bij 
onze toch al complete e .D.-pakketten ont
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postbus 5032, 
5800 GA Venray. 
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kelen van het barhershoppen in 
provincies waar dit fenomeen nog 
onbekend is. U ziet dat enkele 
actieve mannen bewezen hebben 
dat het mogelijk is een regio bar
bershop-minded te krijgen. 

In Den Bosch is het inmiddels een 
stuk gezelliger geworden. Op 
geregelde tijden vallen de beide 
kwartetten of groepjes barber
shoppers diverse horeca-gelegen
heden binnen om daar. soms met 
een glas bier in de hand, onze 
geliefde zangstijl uitbundig te 
etaleren. 

Holland Harmony de vrouwelijke 
tegenpool van OABS houdt op 
4, 5 en 6 juni haar conventie in 
de Koningshof in Veldhoven. 
De conventie heeft een speciaal 
tintje vanwege het tienjarige 
bestaan van de organisatie. In 
die tien jaar is Holland Harmony 
uitgegroeid tot een organisatie 
met veertien koren en twaalf 
geregistreerde kwartetten. Voor
zitter Riet Kosterman beschouwt 
de tiende verjaa rdag van Hoi
land Harmony als de kroon op 
het werk dat vele leden hebben 
verzet, een extra reden om de 
conventie bij te wonen. 
De DABS-kampioen van vorig 
jaar, Coastline Chorus, is uit
genodigd voor een optreden bij 
de vrouwen, alsmede het man
nelijke kampioenskwartet Night 
Shift, plus nog een aantal inter
nationale gasten, zoals het 
Engelse kampioenskoor The 
Chordettes uit Exeter en het 



kampioenskwartet Down Town 
Express uit Dukinfield. 
De arrangementen voor de con
ventie lopen uiteen van 180 tot 
320 gulden. Informatie en 
inschrijfformulieren zijn te 
verkrijgen bij lngrid Fontijn, 
Schalmeistraat 3, 1312 NR 
Alme re Stad. Telefoon 036 -
5366993. 

Semiconventie 
Harmony Holland is van plan 
volgend jaar in mei een zo
genaamde semi-conventie te 
houden waarbij de nadruk komt 
te liggen op de 'clinics'. Die 
semi-conventie gaat dan slechts 
een dag duren. Op de clinics 
worden de eigenaardigheden 
van elk koor besproken, zodat 
de koren en kwartetten daarmee 
aan de slag kunnen. 
De keuze voor de semi-conven
tie is mee bepaald omdat 
Holland Harmony twee jaar 
tussen twee conventies een te 
lange tussenpoos vindt. Naast 
de harmony colleges wil 
Holland Harmony deze semi
conventie als nieuw element 
gebruiken om de kwaliteit van 
het vrouwen-barbershop te 
verbeteren. 
Holland Harmony verwacht met 
de semi-conventie een duidelij
ke bijdrage te leveren aan de 
verbetering van de kwaliteit van 
de verschillende koren en 
kwartetten. 

De nieuwe methode van jureren 
waartoe SPEBSQSA heelt beslo
ten, moet gaan over drie catego· 
rieën: Muziek, Presentatie en 
Zang. De nieuwe methode werd 
nodig geacht omdat in Amerika 
goede kwartetten bij wijze van 
spreken kampioen konden wor
den, zonder ook maar een klank 
barbershop. Hierbij het eerste 
deel van een serie over de ver
schillende categorieën. Bron: 
The Harmonizer, uitgave van 
SPEBSQSA. 

De categorie Muziek, waarover dit 
artikel gaat, beoogt het opwerken 
naar een hoger artistiek niveau. 
met de nadruk op behoud van de 
barbershop-stijl. Toch wordt er 
met uitsluitend en alleen beoor
deeld op arrangement. Het gaat 
ook om de uitvoering. Die uitvoe
ring moet de muzikale basis
elementen voor goede barber
shop bevatten: melodie, harmo
nie. tekst, ritme en vorm. 
De juryleden voor Muziek zullen 
mede oordelen over bepaalde 
elementen die tot op heden vielen 
onder Sound, Interpretatie en 
Arrangement. De voornaamste 
elementen in de categorie Muziek 
zullen zijn: welluidendheid, 
thema, verfraaiing, uitvoering, 
uitstraling en muzikaliteit. 
Welluidendheid (consonance) is 
altijd al het voornaamste kenmerk 
van barbershop geweest. Goed 
klinkende akkoorden zoals sep
tiem- en majeur-akkoorden, moe
ten overvloedig aanwezig zijn in 
elk barbershop arrangement. 
Bovendien zal het uitvoerende 
koor of kwartet beoordeeld wor
den op de mate waarin die wel
luidendheid tijdens de uitvoering 
ook werkelijk wordt bereikt. 
Het goede klinken van een song 

DABS-TUNES 

geeft grotendeels een aanwijzing 
in hoeverre de leden van een koor 
of kwartet op elkaar zijn afge
stemd (in tune). Maar het laat ook 
zien in hoeverre het arrangement 
op de zangers past. 
Welluidendheid mankeert bijvoor
beeld vaak als een tag te hoog is 
voor de stemmen, of wanneer het 
arrangement te moeilijk is voor de 
zangers. Er worden geen extra 
punten gegeven voor het zingen 
van een moellijk arrangement. 
'Thema' is ook een van de sleu
telwoorden in de categorie 
Muziek. Het thema is het over
heersende muzikale uitgangspunt. 
dan wel het effect van een song. 
Twee gebruikelijke thema's zijn 
tekst en ritme. De meeste balla
den hebben de tekst als thema, 
terwijl uptunes vaak het ritme als 
thema hebben. 

Zo zullen stemmen en verfraai
ingen in balladen vooral dienen 
ter ondersteuning van de tekst. 
terwijl muzikale kunstgrepen in 
een uptune vooral tot doel hebben 
het ritme te beklemtonen. Wat het 
thema ook mag zijn. de muziek 
spreekt het sterkst aan als alle 
elementen op één en hetzelfde 
doel zijn gericht. 

Zie verder pagina 9 
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Als belangrijkste na het thema 
volgt de algemene opvatting over 
de muziek, de vaardigheid waar
mee de verschillende stukken 
(introductie, coupletten, refrein, 
tussenstukjes) aan elkaar worden 
gezet, en de manier waarop een 
koor of kwartet deze opbouw 
gebruikt voor een bevredigend 
muzikaal effect. Het jurylid voor 
Muziek beoordeelt de artististici
teit op de vloeiende voortgang 
van de muziek. 

Toevoegingen 
Verfraaiingen zijn toevoegingen 
als glissando, echo. key changes, 
bell chords en dergelijke, waarvan 
er altijd enkele aanwezig moeten 
zijn in een barbershop-arrange
ment. In het verleden werden ver
fraaiingen in de categorie 
Arrangement eenvoudig vanaf de 
bladmuziek gewaardeerd. Maar 
als een jurylid voor Muziek nu een 
key change hoort. noteert hij pre
cies hoe deze werd uitgevoerd, en 
bovendien of de key change het 
beoogde effect had (vaak een ver
hoogde intensiteit) en of dat 
effect zin had op dat moment. 
Een swipe of lang aangehouden 
noot van één partij, kan een goed 
idee zijn, maar als die niet goed 
wordt uitgevoerd. komt de swipe 
los te staan van de song zelf. 
Omgekeerd kan een swipe goed 
worden uitgevoerd, maar dan op 
een moment waar het nergens 
op slaat. Op geen van beide 
manieren is die verfraaiing erg 
effectief. 

De term ' uitvoering· (execution) 
hangt samen met accuratesse en 
deze heeft weer te maken met de 
zuiverheid van harmonie en ritme, 
synchronisatie en vastheid van 
tempo. Een vaardige uitvoering is 
belangrijk omdat deze bepalend 
is voor de helderheid waarmee de 
luisteraar de song hoort. Goede 
muziek is zuiver en compact; 
povere muziek is vaak rafelig en 
ruw. Voor vele toepassingen in 
barbershop mag een goede syn
chronisatie voldoende zijn - maar 

bell chords bijvoorbeeld vereisen 
uiterste precisie. 

· Oelivery' of het ·overbrengen· 
van een song, verwijst naar de 
betekenis waarmee de verschil
lende muzikale elementen worden 
neergezet. · Delivery' geeft aan of 
de zangers hun muzikale rol heb
ben begrepen: de drijvende kracht 
in een uptune, de intensiteit van 
het hoogtepunt in de song, het 
liefkozen van de tekst in een bal
lade - dat zijn elementen die de 
muzikaliteit van een uitvoering 
bepalen. 
Goede muziek houdt zowel een 
vaardige uitvoering in als gevoeli
ge · delivery·. Neem bijvoorbeeld 
een poëtisch getinte song die de 
dirigent voluit en luid laat zingen. 
Voor de muzikaliteit moet zo'n 
song niet alleen zuiver worden 
gezongen. maar tegelijk ook inge
houden en poëtisch, waarbij 
woorden en zinnen natuurlijk 
vloeien. 

In slijl 
De categorie Muziek schrijft voor 
dat alle muziek op wedstrijden in 
de barbershop style staat. De 
karakteristieken daarvan liggen 
vast in de beschrijving van 
SPEBSQSA. Het jurylid treedt op 
als bewaker van de stijl. Hij 
noteert wanneer een of meer van 
de basis-elementen mankeert en 
laat dat naar evenredigheid in de 
score tot uitdrukking komen. Er 
zijn een paar beperkingen in de 
categorie Muziek opgeheven. 
Bijvoorbeeld: van teksten wordt 
niet geëist dat ze tussen 1900 en 
1930 zijn geschreven. Maar een 
hoeveelheid basis-akkoorden blijft 
verplicht evenals het klinken van 
typische barbershop-kenmerken 
(septiem-akkoorden en · circle of 
live progressions' ofwel een reeks 
kwinten). 
De categorie Muziek beloont uit
voeringen die begrip laten zien · 
voor en meesterschap over de 
verschillende muzikale elementen. 
Charmante eenvoud werkt in het 
voordeel van de uitvoerder. een 
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ingewikkelde uitvoering betekent 
een risico. Geintjes en een gekun
stelde aanpak worden ontraden. 
Kunstzinnigheid en het muzikale 
resultaat moeten overheersen. 
Om kort te gaan: een jurylid voor 
Muziek oordeelt over de mate 
waarin hij feitelijk muziek hoort. 
De vaardigheid van het koor of 
het kwartet om deze kwaliteit uit 
te stralen wordt ·muzikaliteit' 
genoemd. En dat is het sleutel
woord voor de categorie Muziek. 

Organis.:~tie: The Seabottom 
Singers 
17 april 1993 
Barbershopshow 
In De Meerkoer. Lelystad. 
Informatie: Jaap van Wezel. 
03200 - 33042 

Organis.:~tie: BABS 
28/31 mei 1993 
Convention 1993 
Harroga te, Engeland 

Organis.:~tie: SPEBSQSA 
27 juni/4 juli 1993 
International Convention 
Calgary. Canada 

Organisatie: DABS 
8/9/1 0 oktober 1 993 
Conventie 1993 
"Koningshof" te Veldhoven (optie) 

Organisatie: The Mldland 
Harmonizers Sound. 
20 november 1993 
Jubileumshow 
Aanvang 20.00 uur in de 
Reehorst, Ede. 
Met medewerking van internatio
nale gasten. zoals The 
Nickelodeon uit Euro-Disney. 
Informatie Willem Haasnoot. 
08389- 19673. 
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Sinds kort is het mogelijk voor de 
computer-freaks onder de bar
bershoppers internationaal met 
elkaar te communiceren. 
Voorwaarde daartoe is dat de per
sonal computer met een modem 
aangesloten kan worden op een 
Amerikaans Bulletin Board 

Oe opkomst was niet daverend, 
maar de ·gezellige avond' na de 
jaarvergadering van 23 januari in 
De Meern. was desondanks gezel
lig. Oe vraag rees even of leden 
inderdaad zo weinig gelnteres
seerd waren of dat wellicht de 
avond niet ruim genoeg was aan 

MOBDUW B.V. 

System, dat weer een onderdeel 
is van de Relay International Mail 
Exchange. Zij die meer willen 
weten. kunnen het beste een 
briefje richten aan Jack Cassidy. 
84 Royal Road, Brockton. 
MA02402, USA. 

gekondigd. Maar lang niet alle 
koren waren vertegenwoordigd. 
dat was duidelijk. 
De avond werd uiteraard geheel 
gevuld met zang. Heart of Holland 
Chorus uit Nieuwegein stond er 
met een deel van de leden. Gents' 
Ouartet als kwartet van oude rot-

LEVERANCIER lt4N DROGE AFBOUWSYSTEMEN 
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Postbus 2032, 5300 CA Zaltbommel 
Telefoon (04180) 16350 - Telefax (04180) 14322 

ten uit Den Bosch stond er. met 
de zojuist afgetreden voorzitter 
Theo van Dijk als bass. Er meldde 
zich zelfs een geheel nieuw kwar
tet uit Den Bosch: After Shave. 
Veel hilariteit oogstte het kwartet 
Bibiq'ue uit Den Haag dat van zijn 
optreden een komische act maak
te. 
Nadat de risers waren opgebor
gen. konden de tientallen aanwe
zigen zich geheel overgeven aan 
de onderlinge contacten en uiter
aard aan de atterglow. 
Willekeurige kwartetten vormden 
zich spontaan, met wisselend 
resultaat. Opvallend. wat later op 
de avond, was hoe het nieuwe 
Bossche kwartet spontaan op zijn 
stage presence werd getraind 
door een lid van Heart of Holland 
Chorus. Verrassend hoe het 
resultaat toen meteen beter 
oogde. 

Nieuwe voorzitter 

Op de jaarvergadering zelf werd 
Herman Feitsma als nieuwe voor
zitter gekozen. In plaats van Stel 
van de Ven trad Jacques de Jong 
toe in het bestuur. Elders in dit 
blad vindt de lezer meer Informa
tie over deze nieuwe bestuursle
den. 
Vastgesteld werd dat de conven
tie van vorig jaar en het Harmony 
College in Eist een positief saldo 
hebben opgeleverd. Penning
meester Gommert Burger is 
opnieuw benoemd tot conventie
manager. 
DABS zal proberen voor elkaar te 
krijgen dat op de conventie van 
oktober het nieuwe juryreglement 
kan worden toegepast. Dat bete
kent beoordeling op drie onderde
len: muziek. presentatie en zang. 
Daartoe is de hulp van SPEBSO
SA vereist. Een verzoek daartoe is 
onderweg. 

Coastline Chorus 
naar Canada 

Op de jaarvergadering van januari 
is tevens besloten dat het 



kampioenskoor Coastline Chorus 
uit Vlissingen dit jaar naar de 
internationale conventie in 
Calgary, Canada, gaat. Een optre
den in de Jamboree was al toege
zegd, maar DABS heeft het voor 
elkaar gekregen dat het koor ook 
deelneemt aan de competitie. 

Het was een · barbershop-flits', 
constateren de vier leden van het 
nieuwe kwartet Snapshot, dat zich 
vorige maand bij DABS heeft 
gemeld. De vier zangers uit het 
Harderwijkse koor Dolphin Barber 
Mates dreigden de pijp aan 
Maarten te geven toen ze na 
enkele oefenavonden tot de con
clusie kwamen eigenlijk geen tijd 
te hebben. Maar op de laatste 
oefenavond-geen van de vier kan 
het precies omschrijven- gebeur
de er iets bijzonders. Daar open
baarde zich de barbershop-flits. 
Vanaf dat moment slaan de vier 

Snapshot - Harderwijk 

geen oefenavond meer over. 
Sindsdien heten ze ook Snapshot. 
De leden zijn Herman Feitsma 
(lead). Ko Burger (bass). Wim 
Mulder (bariton) en Richard van 
de Brink (tenor). 
Lead Feitsma heeft al een lange 
ervaring in het barbershoppen. Hij 
is nu ook voorzitter van DABS. 
Burger is een nieuwkomer, hoe
wel hij ruime muziek- en zanger
varing elders heeft. Mulder zong 
al enkele jaren lead, maar bleek 
een geboren bariton te zijn, met 
droge humor en eeuwige grijns. 
Tenor Van de Brink doet al jaren 

zijn best om van 
de titel ·jong broe
kie' af te komen. 
Informeel heeft 
Snapshot hier en 
daar al opgetre
den. Ze zitten 
evenwel te sprin
gen om een vaste 
coach. Volgens 
Feitsma is Snap
shot zeker van 
plan mee te doen 
aan de conventie 
van oktober. 
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Op de volgende zaterdagen zullen 
DABS-bestuur en Raad van 
Afgevaardigden hun vergaderin
gen houden: 

6 maart: 
27 maart: 
1 mei: 
22 mei: 
4 september: 
25 september: 
30 oktober: 
20 november: 

bestuur 
RvA 
bestuur 
RvA 
bestuur 
RvA 
bestuur 
RvA 

Vier leden van de voormalige 
Midholland River Blenders heb
ben het plan in Maarssen een 
nieuw barbershop-koor op te 
richten. 
Op maandag 5 april houden ze 
daartoe een introductie-avond in 
cultureel centrum 't Zand, de 
kwartetten Night Shift en Special 
4 zijn hiervoor uitgenodigd. 

De vier nieuwe oprichters zijn 
Kees Buitelaar (bass), DerkOkken 
(lead), Nico Suitela (tenor) en Leo 
van de Voorde (bariton). Drie van 
hen, Okken, Buitelaar en Van 
Voorde verlieten na de conventie 
van vorig jaar The Mldholland 
River Blenders. Het vertrek van de 
drie betekende feitelijk, zoals 
DABS-Tunes vorige keer meldde, 
de doodsteek voor The Mid
holland River Blenders. Korte tijd 
later, in december. werd het dan 
ook opgeheven. 
De vier zijn ervan overtuigd mini
maal dertig man bijeen te krijgen 
voor een nieuw koor in Maarssen. 
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Ede een kwartet rijker 

Specia/4 

Een andere nieuwe loot aan de kwartettenstam van DABS is Special 4 
uit Ede. Het bestaat uit Jan Schuurman van Rouwendal, tenor, Jos 
Horeman, lead, Gerard van Laar, bassen Theo Mars, baritone. 

Oe Barbershop Shop van Heleen 
en Gommert Burger heeft nu ook 
slabbetjes in barbershop-stijl te 
koop, spec1aal voor zmgende 
opa's die iets voor een nieuw 
geboren kleinkind zoeken. Oe 
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bladmuziek voor het kerstreper
toire in barbershop-zetting is nu 
al beschikbaar. Ook de cd's van 
Amerikaanse kampioenskaren in 
1992 zijn binnen. Voorts meldt 
Gommert Burger dat een rol 

toiletpapier. bedrukt met noten
tJalken, 111 PriJS IS verlaagd tot 
f 9,95. 
Met al deze nieuwtjes is het des 
te aantrekkeliJker de shop uit te 
nodigen als entourage op uitvoe
ringen. Het blijkt dat het publiek 
altijd wordt verrast door de veel
heid van artikelen rond het bar
bershoppen. Oe shop betekent 
ook goede propaganda voor het 
zingen in het algemeen en voor 
DABS in het bijzonder. Bel dus 
even met 01102-43580. Graag 
bijtijds. waarschuwt Burger. 

'~~~~~>~~\-
:··: \:·:; .:·::· 

In september gaat op het 
Conservatorium van Hilversum 
een Specialisatie Opleiding Lichte 
MuZiek van start. die duurt tot 
juni 1994. Daartoe wordt op 15 
mei een Informatiedag gehou
den.Oie dag staat in het teken van 
het thema 'Singln'. Er wordt niet 
alleen informatie gegeven, maar 
er wordt ook gezongen en gemu
siceerd. Zo komen allerlei aspec
ten van de nieuwe cursus aan 
bod. De cursus staat onder auspi
ciën van de SNK (Drifl23,3512 
BR Utrecht). Enige muzikale ken
nis is wel vereist. 
De opleiding heeft tot doel koor
lelde rs te scholen op het gebied 
van vocale lichte muziek, zowel 
op theoretisch als praktisch vlak. 
Er zijn twee fasen. Fase één 
bestaat uittwee blokken van vier 
zaterdagen, gevolgd door een ten
tamen. Ditlaatste geldt als toela
tingsexamen voor fase twee. Deze 
omvat drie blokken afgesloten 
met een praktisch en een theore
tisch examen. Het praktische deel 
omvat een presentatieconcert. 
Gastdocenten Zijn onder meer 
jazz-zangeres Deborah Brown, 
Jos Bnnk als musical-deskundige 
en Harry van Hoof als arrangeur. 
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Het kerstconcert van Heart of 
Holland Chorus uit Nieuwegein op 
zondag 20 december heeft twee
duizend gulden opgebracht voor 
Artsen zonder Grenzen. 
'Grenzenloos' Kerstconcert was 
de toepasselkijke titel van dit 
stemmige kerstfestijn in barber
shop-stijl. Het Utrechts Byzantijns 
koor verzorgde daarbij een 
gastoptreden. Deze Slavische 
kerkmuziek betekende wel een 
groot contrast met de 
Amerikaanse kerstliederen, maar 
het illustreerde nog eens het 
grenzenloze van het concert. 
Het publiek vond het prachtig. 
Een staande ovatie volgde na de 
finale waarin een sneeuwmachine 
kwistig sneeuw over het podium 
rond had gestroord. 
Het optreden betekende dat de 
koorleden al in de warme zomer
maanden van vorig jaar bezrg 
waren met songs als Jrngle Bells 
en Winter Wonderland, een aparte 
ervaring. 
Het programma was opgezet met 
voor de pauze enkele ingetogen 
liederen als Hark The Herald 
Angels Sing en Oh Holy Night. Na 
de pauze volgden songs met een 
meer populair karakter als I '11 Be 
Home For Christmas en l 'm 
Dreaming Of A White Christmas, 
waarin allerlei barbershop-ele
menten waren verwerkt. 
De avondvoorstelling was lar.g 
van te voren reeds uitverkocht.De 
extra middagvoorstelling trok ook 
een vrijwel volle zaal. 

Theo 'f Hoen 
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SOUTHERN COMFORT BARSER MATES 
(een goed barbershop mannenkoor in Eindhoven) 

zoekt: 

een liefst ervaren. liefst gediplomeerde, 
motiverende, show-gevoelige 

DIRIGENT 

Voor meer informatie: 
Stef van de Ven, tel. 04905- 2511 

of 
Herman Savelkouls, tel. 040 - 46 73 53 

ENJOY 
THE 
'HOLIDAY 
OF A LiFETil\tlE' 
\\lTH 

HARl\10NY 
EXCHANGE 
Tlte Barbenhop answer to 
Home Errltange Holidays 

For funhtr dc12ils wril< to: 
ROSf-\l\RY PRITCH.\RD · T0\\''1 COTI 
LLA.'\:DEILO · D\'FED S.\19 6PT · W.\LES · LK 
or tdephone: (0;38) 82lJ23 

r .. ., (0558) d2Bll9 
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'OABS-Tunes', het informatieblad 
voor de leden van de 'Dutch 
Association of Barbarshop 
Singers' wordt automatisch toe
gezonden aan de secetariaten van 
de BHC's en BHO's. die het op 
hun beurt uitdelen aan de leden 
van deze koren en kwartetten. 
Bovendien worden er DABS-

carlier 
carlier touringcarbedrijf elektraweg 9 
4338 PK middelburg telefoon 01180-15015 

reisburo carlier gravenstraat 4 
4331 KP mlddelburg telefoon 01180-39839 

reisburo carlier opril grote markt 2 _j 
4461 AK goes telefoon 01100-30991 

T u nes aan de besturen van 
bevriende organisaties gestuurd. 
Evenwel dit informatieblad is niet 
alleen voor barbarshoppers 

bestemd, maar voor ieder die 
belangstelling heeft voor barber-

shop in het algemeen en in het 
bijzonder informatie over DABS, 
koren en kwartetten wil ontvan
gen. 
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Uw leden 
en supporters komen 

goed voor de dag 
met speldjes, insignes, 11•• 

emblemen, vaantjes, •••• 
t-shirts of glazen van de 

"eigen" club! JJ•• 
Vraag gratis prijslijst en 

folder met mogelijkheden 
· . · . · en voorbeelden. 

Wibautstraai 991101 , 1091 GL Amsterdam, D2D·M1688 . .... _, 

Voor deze belangstellenden is er 
de mogelijkheid van een abonne
ment. 
Dit abonnement kost f 15,00 per 
jaar. en U ontvangt dan OABS
Tunes 5x per jaar. 
Het abonnement kan elk gewenst 
moment ingaan en wordt automa
tisch verlengd, tenzij 2 maanden 
vóór elk nieuw kalenderjaar het 
abonnement wordt opgezegd. 

t)J,t>S- ÏL(I.JES: 
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