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Singers uit Lelystad en Tidal
Waves uit Roekanje.

Heart of Holland Chorus uit
Nieuwegein is opnieuw de overtuigende winnaar geworden van
de korencompetitie 1993, die op
8, 9 en 10 oktober in Veldhoven
is gehouden. Het koor was ook al
in 1989 en 1990 eerste geworden.
De blijdschap was groottoen de
uitslag op zaterdagmiddag werd
bekend gemaakt, omdat het kampioenskoor van vorig jaar
Coastline Chorus uit Vlissingen
op stevige achterstand was
gehouden.
Maar grote vreugde heerste ook

bij Wh ale City Sound uit Zaandam dat erin slaagde naar een
derde plaats door te stoten, voorbij Southem Comfort Barber
Mates uit Eindhoven en voorbij
Dolphin Barber Matcs uit Harderwijk.
The Gaggling Ganders Gang uit
Goes eindigde als zesde.
Debutanten Duketown
Barhershop Singers uit Den
Bosch en The Gents' Mainport
Barhershop Singers uit Rollerdam
werden respectievelijk zevende
en achtste vóór Seabottom

De judges waren Steve Armstrong voor Muziek, Jim Massey
voor Presentatie en Davc Chcverton voor Zang.
Jim Massey geeft achteraf ronduit
toe dat het peil hoger was dan hij
verwachne. 'Ik heb in mei ook
enkele koren gehoord', vcrtelde
hij na anoop, 'maar dit weekeinde
zongen ze met een massa energie.'
Hij stelt vast dat in Nederland het
grootste probleem hetzelfde is als
in Amerika. 'Het gaat om de kunst
gevoelens uitte drukken, de vaardigheid emoties over te brengen
die je in je hart voelt.'
Aan een tafeltje in de lounge van
De Koningshof geeft hij met
gemak een voorbeeld. Hij glimlacht. 'Het gaat er niet om of je
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zomaar een glimlach kunt produccren', legt Massey uit, 'de glimlach moet uitje hart komen. Het
mooiste is dat je niet alleen een
glimlach laat zien die jouw geluk
moet verbeelden, maar dat je je
gewoon gelukkig voelt en dat laat
blijken.' En hij trekt een grimas
waarvan iedereen moet kunnen
zien dat Massey een gelukkig
mens is.
'Het probleem is overal hetzelfde', constateert Jim Massey verder. 'Mannen hebben er nu eenmaal, overal en altijd, moeite mee
hun gevoelens te laten blijken.
Grote jongens huilen niet, zo zijn
we opgevoed. fn Amerika is dat
net zo. En als je mocht denken
dat je het daar aan de koren niet
ziet, dan moet je ook weten dat
Nederlanders doorgaans alleen de
beste Amerikaanse koren zien.
Het gemiddelde Amerikaanse
koor is echt niet beter dan een
Nederlands barbershop-koor, net
zo stijf, net zo moeilijk van bewcgen.' Het gaat erom, zoals ook in
de nieuwe jury-reglcmenten staat
beschreven, dat iemand met zijn
hart zingt, natuurlijk en geloofwaardig.
'Wij waarderen zoals jullie bar-

Vreugde bij f/eart of Ilo/land
Choms
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UITSLAG KORE:'\COMPETITIE

De volledige uitslag van de korencompetilie ziet er als volgt uit.
Nr Deelnemer

Muziek

Pres

Zang Totaal

I. Heart of Holland Chorus

61
68
64
62
57
61
51
53
52
SJ

70
75
70
65
66
74

74
63
56
63
61
56
60
53
60
62

60
54

7. Duke Town Barbershop
Singers .

41
47
44
46

8. The Gents' Mainport
Barbershop Singers

42
43

49
52

34

9. Seabouom Singers

41
40
37
39

45
47
36
34

38
38
27
30

2. Coastline Chorus

3. Whale City Sound
4. Dolphin Barbermales

5. SouLhem Comfort
Barber Mates
6. Gaggling Ganders Gang

I 0. Tidal Waves
bcrshop zingen', zei Jim Massey
ook na afloop van de conventie,
'ik zie hier hetzelfde niveau als

72
63
50
58

50
54

38
46
41
38
39

411
380
375
352
333
286
273
259
249
203

op onze eigen conventics in de
Verenigde Stalen·.

De jtuy in discussie. Van links af: Steve Armstrong, Jim Massey enDave
Cheverton.

DABS-TUNES

Het kwartet Why Four uit
Nieuwegein kreeg zaterdagmiddag te horen eerste te zijn geworden op de conventie 1993. Het
kwartet was al twee keer eerder
als kampioenskwartet geëindigd,
in 1989 en 1990. ln 1992 was het
Merobers Only uit Vlissingen.
Night Shift uit Ede kwam op de
tweede plaats terecht. Het pakte
in de categorie Zang net een punt
meer dan Vocal Chords uit
Maarssen. De totalen van de
nummers twee en drie waren
overigens hetzelfde. Hetgeen een
buitengewoon mooie derde plek
betekent voor Vocal Chords als
debutant.
Het Gents' Quanet uit Den Bosch
bereikte een vierde plaats,
gevolgd door debutant Snapshot
uit Harderwijk. For Pleasure uit
Nieuwegein ten sloue eindigde
op de zesde plaats. Buiten de
finale vielen respectievelijk De
Sox uit Wagenbergen de debutanten AfterShave uit Den Bosch en
Four Leaved Clover uit Zaanstad.

Why Four neemt zijn pnjzen in ontvangst

De volledige uitslag bij de kwartettenfinale:
Nr Deelnemer

Muziek

Pres

Zang

SubtoL

l

66
60

60
69
60
6S

67
69
67

391

64

381

Why Four

64
61
2. Night Shift

60
S6
S6
3. Vocal Chords

4. Gents' Quanet

S. Snapshot

(De opleuende lezer merkt meer
cijfers op dan bij de koren, ook
een groter totaal. Dat komt doordat de lovartetten werden beoordeeld op tweemaal twee songs).

61

6. For Pleasure

63
60
60
61

64

370

66
63

362

S9

63

66

60

62

372

S6
S3

6S
60

66
60

360

50
S4
60
61

S5
S5

ss

60

SJ
62
S9

732

732

320

363

48

S9

S4

52

53

49

55

S9

57

62
58

ss

346

46
48

so
ss

S1
S3

303

S1

58
57

ss

772

62

62

61

Totaal

683

31S

661

48
44

313

616
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kwantiteit. Hoewel, ik hoop wel
dat op de volgende conventie àllc
kwarteLLen en koren meedoen.
Enfin, ik neem nog maar een
slok.
Zondagmiddag om vijf uur hang
ik lekker achterover in mijn luie
stoel, pilsje binnen handbereik.
Kan niet zeggen dat het rustig is
in mijn hoofd, maar ik heb wel
een lekker gevoel van binnen.
Tjonge, tjonge wat een weekend.
Voor mij de eerste keer als
'president van DABS'en als
kwartct-lid van Snapshot. En
voor de vierde keer als koorlid
van Dolphin Barber Matcs.
Dat lekkere gevoel komt doordat
we met ons inmiddels ruim een
jaar oude kwartet vijfde werden
en dat ik als president geen
onoverkomelijke zaken kreeg te
verduren. Gommen Burger had
met zijn team alles goed op een
rijtje en de contacten met de
andere broeder- en zusterorganisaties verliepen prima.
De vierde plaats van mijn koor
wekte wel enige tegenstrijdige
gevoelens op. Dolphin Barber
Mates kon beter. Het lag wel aan
onszelf, maar dat verbetert mijn
gevoelens niet echt op dit
moment. Wat ik wel fijn vind, is
dat Wh ale City Sound nummer
drie is geworden. Proficiat! Toen
we kortgeleden samen optraden
in het Dolphinarium, zagen ze
nog tegen ons op, maar nu liggen
ze voor op punten. En niet weinig
ook!
Oké, het is een momentopname,
maar toch ...
En dan weer dat Heart of Holland
Chorus. Klasse! Ik heb tijdens de
show zitten genieten.
Waar ik ook trots op terugkijk, is
het moment waarop Jim Massey
tegen me zei dat hij vcrrast was
door de kwaliteit van sommige
kwartetten. Dat voelt lekker.
DABS groeit in kwaliteit en
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Herman Feitsma

De dirigemen van de winnende koren (links) onder toeziend oog van de jury.

Leden van verschillende kwartellen wachten op de uitslag van de finale.

DABS-voorziller Herman Feitsma in hetteneu van Snapshot begroet SNOBS·
voorzilter Kjelf Lindberg uit Zweden.
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Velen van jullie hebben ons
gevraagd waarom wij ontbraken
in de zaterdag-editie van de
Conventie-krant. Hier ons amwoord. We waren moe... barbershop-moe.
Na het kampioenschap in 1992
hebben we ons zeer aktief bezig
gehouden met het realiseren van
de invitalie om deel te nemen aan
de wereldkampioenschappen in
Calgary. Zowel materieel als
vocaal pleegt zo'n initialief een
grote aanslag op de barbershopper als individu.
Calgary was een onderneming
waarmee 50 duizend gulden was
gemoeid en meer dan de helft
hebben we bij elkaar gezongen
en gesponsord. Veel Lijd is er
gestoken in het ophalen en bijschaven van ons repertoire en het
instuderen van nieuwe Hollandse
nummers zoals het Wilhelmus en
Tulips from Amsterdam.
Je volkslied zingen voor 22 duizend mensen... Jullie begrijpen
het: wij worden niet meer zenuwachtig op een conventie nu we

eenmaal in The Saddledome hebben gestaan.
Bij terugkomst op 5 juli waren
we zo moe dat we ook echt zeven
weken vakantie hebben genomen.
Eind augustus start je dan met het
instuderen van twee convemienummers en je moet Wouter
Moraal heten om zo'n stelletje
ongeregeld te motiveren. We
weten dat wc een goeie tweede
kunnen zijn maar dat we dat op
deze conventie ook zijn geworden, is een verrassing.
Nieuwegein, gefelicteerd, 't was
klasse. Jongens uit Rotterdam,
leuk dat jullie erbij waren en
bedankt voor de kaart met goede
wensen. Het ga jullie goed.

Uw koor.

Coastline Chorus

Uit de jongste RvA-vergadering
is een voorstel op tafel gekomen
om de DABS-conventie elke
twee jaar te houden, in plaats van
de anderhaf jaar die er nu tussen
twee convenlies ligt. In het tussenliggende jaar kan dan een
Ham1ony College worden georganiseerd, hetgeen aan de kwaliteit van het Nederlandse barbershop zeer ten goede kan komen.
Ook het financiële aspect is een
reden voor een aantalleden te
pleiten voor een tweejaarlijkse
conventie. Dan hoeft niet iedereen elk jaar toch een flink bedrag
op tafel te leggen om de conventie te volgen, zeker als het om een
heel weekeinde gaat. Volgens
enkele leden past het idee ook in
het streven te komen tot een
Europese conventie in het jaar
zonder Nederlandse eonvenlie.
fn de volgende vergadering van
de Raad van Afgevaardigden
komt dit voorstel weer aan de
orde.

Uw C.D.

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 ontvangt U in 1993 zelfs 100 cassettes gratis!

Meer weten?
Bel, fax of schrijf vandaag nog.
Er ligt een brochure voor U klaar.
Dipos Producties,
postbus 5032,
5800 GA Venray.
Tel. 04780 10251
Fax. 0478012941

Wc herinneren nog even aan het
Harmony College dat volgend
jaar in Eist wordt gehouden. De
datum is 23 en 24 april. Even
noteren! De kosten zijn volgens
penningmeester Burger gelijk aan
die van vorig jaar. Verblijf in
jeugdherberg inclusief maaltijd
bedraagt voor één dag ongeveer
100 gulden, voor twee dagen
ongeveer 125 gulden.
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The Gents' Mainport Barber·
shop Singers Rotterdam heb·
ben voor het eer st meegedaan
aan de conventie in Veldhoven.
Hier het verslag van bass Wim
Wassen.
Mijn vrouw en ik rijden zaterdagochtend met eigen auto vanuit
Koekengen en zinen prompt in
een file. Dan besef ik hoe gespannen ik ben. Op de klok kij ken,
rekenen in kilometers en minuten.
Het moet nog kunnen, maar dan
niet nog zo'n grap.
Wat ging het lekker donderdag,
akkoorden om kippevel van te
krijgen. Wat wordt het vandaag?

Om tien over tien stuif ik - ontvangen door Joke van Muiden die
samen met haar zus Bcp van der
Vegt is gepromoveerd tot scout
(bij nacht en overdag) - zaal 18
binnen en daar staat het hele spul
al te jodelen. Ik sluit gelijk aan op
de achterste rij, want de warming
up heb ik in de auto al gedaan.
Spannend, spanning, zenuwachtig, allerlei boodschappen nog en
aanwijzingen, nog vier uur. Mijn
hemel, wat moeten we al die tijd.
We mogen nog een uurtje luchten
van de dames (ze hebben de wind
eronder, zelfs een rebel als Theo

YJltema loopt in het gareel), om
twaalf uur weer verzamelen,
omkleden, schminken en inzingen. Alles loopt als een trein en
klinkt als een klok.
Laatste controle. 'Zit me jasje
goed, zit me dasje goed, vader
gaat op stap.' Als een stel kostschooljongens keurig in de rij, de
lange gang door tot voor de stage.
Je hoort de klanken van de zenuwen als ijle akkoorden door de
gang galmen.
Hearl of Holland Chorus gaat af
(niet echt, bleek later) en wij op,
elkaar succes toewensend.
Het ging toch nergens om, alleen
om het meedoen. Waarom dan
toch zo'n drukte? Weer het verschil van wat je (be)denkt en wat
je voelt en ervaart.
Nou, daar gaan we dan, doek
open, pitch en af...
Tjonge, tjonge, wat een benepen
stemmetjes, wat een angsthaasjes.

Het Portable Podium, .,
. . ,1

.•.;

Op tournee met Tourmaster gaat de opbouw van een podium
opeens razendsnel. Dit stevige, volwaardige podium is sneller
op te bouwen dan uwkoor zich kanomkleden..!
De Tourmaster wordt stapsgewijs opgebouwd uit 2of meer
treden. Elke trede is voorzien van een sterke bekleding en een
stalen bcschermrand. De achterste trede is desgewenst uit·
breidbaar met een veilige railing.

Het Tourmastersysteem iseenvoudigte transponeren. Elke

MusiC PRESS DISTRIBUTORS
Postbus 3291. 7500 DG Enschede
Telefoon 053-307~63

6

unit is daartoe voorzien van rubber wielen, ingebouwde glijstangen en handvaten.
Tourmaster is ste~ig, gemakkelijk uitbreidbaar en niet duur.
Wilt u meer w·eten? Bel dan voor een gra_lis inrormaliepakkel.
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'Where are the friends of yesterday?' Of die van vanmorgen?
Hettweede nummer gaat al
duidelijk beter, we zijn al wat
gewend aan de planken.
En nu maar wachten op het resultaat, intussen nog enkele andere
koren beluisterend.
Dan komt de uitslag: geen tiende,
geen negende, dat gaat goed.
Achtste: The Gents' Mainport
Barhershop Singers Rotterdam!!
Toch zeer tevreden met de deelname en met het resultaat tot volgende keer.

geven aan de redactie, zodat ze in
de Databank kunnen worden
opgenomen. De rubriek is vooral
interessant voor barhershoppers
die eens willen kijken wat andere
koren presteren.
ln de vcrgadering drong de eindredacteur ook aan op een commissie die gaat proberen wat
advertenties te werven. Leden die
daar wel wat in zien, gelieven
zich te melden.

de. Er liggen nog vier toezeggingen 'in portefeuille'.
Het vorige seizoen werd afgesloten met een avond met vrouwen
en vriendinnen van de toen
23 leden. Daar trad op het kwartet
van dirigent Hans van Vliet,
Vocal Chords uit Nieuwegein.
Voor de meeste vrouwen was het
een eerste kennismaking met
barhershop en aan de geluiden te
horen, is zo'n avond voor herhaling vatbaar.

Redactie
Leo van de Voorde
secretaris Lake District Sound

Wim Wassen

DABS-Tunes zal voortaan viermaal per jaar verschijnen. Op
voorstel van het bestuur heeft de
Raad van Afgevaardigden dit
besluit genomen. Het is niet
alleen een kwestie van kostenbesparing (ongeveer tweeduizend
gulden per jaar), maar ook van
kwaliteiL Eindredacteur Jacques
de Jong lichtte toe dat vanuit de
koren en kwartellen weinig eigen
artikelen worden aangeleverd.
Hijzelf is van mening dat daar
wel degelijk leuke vcrhalen uit
moeten kunnen komen. Maar
DABS-Tunes leent zich ook voor
waardevolle artikelen die het zingen in het algemeen en barbershop in het bijzonder LOt onderwerp hebben. Zo zou het blad
meer het karakter van een vakblad krijgen.
Jacques de Jong koppelde daaraan het dringende verzoek aan de
koren toch vooral de evenemen- ·
ten die ze zelf organiseren door te

Hel nieuwe barbershopkoor in
Maarssen heeft zich bij DABS
laten inschrijven onder de naam
Lake District Sound. Maandag
16 augustus is het koor begonnen
met repeteren. Negenentwintig
enthousiaste mannen staan er op
de risers.
De eerste propaganda-avond
begin dit jaar leverde bijna twintig leden op. Er volgde nog een
campagne met folders. die eveneens een goed resultaat oplever-

Op de volgende zaterdagen zullen
DABS-bestuur en Raad van
Afgevaardigden hun vergaderingen houden:
20 november: RvA

HARMONY TOURS
BARBERSHOP GROUP EXPERTS
U.K. : EUROPE : U.S.A. : CANADA
COMPLETE PACKAGES AVAILABLE:
BARSERSHOP TOURS BY A BARBEKSHOP SIIGERI
CONTACT-BILL THOMAS, (Member B.A.B.S.)
HARMONY TOURS WORLDWIOE,
2 NEW PARK VIEW.
PUDSEY, LEEOS,
WEST YORKS ENGLANO. LS28 5TZ.
TEUFAX: 0532 573538.

•
•
•
•
•
•
•

FLIGHTS (A.B.T.A.)
FERRIES
CURRENCY
GROUND TOUR
INT. CONVENTIONS
SHOWS
LOCAL BASHES
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Op woensdag 8 september was
het zo ver.
De Dolphin
Barber
Mates
onder leiding van
dirigent
Ben Schut
en musical coördinator Bob
Slavenburg van DABS waren
present in Leeuwarden voor een
speciale barhershop promotie.
Dolphin Barber Mates stond voor
de organisatie van het evenement,
dat in de Leeuwarder Courant
was aangekondigd onder de kop
'Fryslän meets Barber-shop'.
Het Dagblad van Friesland hadden we benaderd om eens een
artikel te brengen over het cu Ituur-fenomeen barbershop,
tot dan (bijna) niet bekend in
Friesland. Het gevolg was een
positief interview met uw voorzilter.
Toen we naar Leeuwarden reden,
was volledig onbekend hoeveel
Friezen en Friezinnen de workshop in de Prinsentuin zouden
verkiezen boven de voetbalwedstrijd Cambuur- Heerenveen, die
op diezelfde avond werd
gespeeld. Het bleken er ruim
zeslig te zijn. Elders in deze
DABS-Tunes kunt u een verslag
van de avond lezen, maar wat ik
hier even kwijt wil is dat ik als
een zeer tevreden barhershopper
huiswaartS keerde.
De Friezen waren 'ingepakt' door
de rnaLes van Dolphin Barber
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Mates, door het enthousiasme
van Bob Slavenburg en door de
kwartellen Midfour en Snapshot.
Het was BAREERSHOPPROMOTIE met hoofdletters.
Toen Bob Slavenburg tijdens zijn
sessie dan ook vroeg of heL
publiek ook eens wilde proberen
een tag te zingen, waren er al
meteen twintig gegadigden.
Aan het eind van de avond gaven
veertien mannen en vijftien vrouwen met het achterlaten van hun
naam en adres te kennen dat ze
méér wilden. Ik vermoed dat ze
onder het zingen van When lt's
Sleepy Time Down South in bed
zijn gedoken.
Natuurlijk moet er nog heel wat
gebeuren voordat er een koor
ontstaat. Maar één ding is zeker:
ze weten nu· wat barhershop is,
daar in Fryslän!
Keep 'm ringing!

Penningmeester Gommert Burger
heeft de beschikking gekregen
over een eenvoudige maar goede
computer waarop hij zijn uitgebreide administratie kan bijhouden. Er ontbreekt echter nog een
printer aan. Welke barhershopper
heeft/weet een printer van eenvoudige kwaliteit (matrix) die
voor DABS ook nog betaalbaar
is?
Opgave graag bij Herman
Feitsma 03410- 18008.

Herman Feitsma

Bob Slavenburg staat het eerste Friese barhershop-koor te dirigerentijdens
een promotie-avond in Leeuwarden. Dat gebeurde in samenwerking met de
Dolphin Barber Mates uit Harderwijk. Met de toegezegde begeleiding tijdens
het opstarten moet het mogelijk zijn de veertien mannen die zich hebben
opgegeven tot een koor te smeden. Ook vijftien vrouwen gaven zich op onder
de druk van Kit de Bolster die Mmens Sweet Adelines in Leeuwarden was
gaan kijken.
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Harry Blaauw heeft aangekondigd met ingang van meteen het
bestuur van DABS te willen verlaten. Dat klinkt wat dramatisch,
maar dat is het niet. Harry
Blaauw heeft persoonlijke redenen om zijn functie af te stoten.
Hij heeft een klein jaar in het
DABS-bestuur gewerkt als prfunktionaris.
Harry Blaauw voegt aan zijn
opzegging toe dal er in Nederland
tal van DABS-leden zijn die meer
van barhershop weten dan hij.
Zodat volgens hem de vacature
niet moeilijk te vervullen moet
zijn. Liefhebbers dienen zich met
spoed te melden.
In elk geval, Harry, hartelijk dank
voor je inzet voor het DABSbestuur. Alle begrip voor je
beslissing. En natuurlijk komen
we je nog tegen op allerlei barhershop-evenementen.

Ook Aal Snellink.
Onze secretaris Aat Snellink
heeft in de jongste bestuursvergadering ook aangekondigd met
ingang van maart volgend jaar
zijn functie te willen neerleggen.
in het volgende nummer van
DABS-tunes komen we daarop
nog terug.

Redactie.

Wat is hettoch leuk om als musical di rector hier en daar gevraagd

te worden de helpende hand te
bieden. Je reist door heel
Nederland (soms ook België) en
maakt overal vrienden.
Het gevolg is dat je dan ook voor
sing-outs wordt uitgenodigd.
Daardoor woonde ik op 27 juni
de 'Lry-oul' bij van The Greyhound Barhershop Singers in
sociëteit De Eendracht in
Winterswijk. In deze zaal, waar
trouwens ook de repetities zijn,
houdt dit koor jaarlijks die Lry-out
en presenteert dan tevens het programma voor het komende jaar.
Hoewel de rest van barhershoppend Nederland toch weinig
merkt van dil koor -en andersom
misschien ook- is hettoch leuk
om te zien dat ook in Winterswijk
goed barhershop gezongen wordt.
Een lekkere volle klank in het
koor. Je kunt horen dat hier mensen staan die al langer zingen.
Het koor gaf echt een afwisselende show, met onder andere aankondigingen met een 'voice-over',
terwijl het koor dus stond te neurieën. Hier en daar zondigde het
ook tegen de barhershop-regels
met een beetje close harmony,
een beetje doowah doowah. Maar
het publiek vond het prachtig en
daar gaat het tensloue om.
Als intermezzo trad het kwartet
Just For Fun op. Dat het beslist
niet alleen om de 'fun' ging, bleek
uit de meer gevoelige nummers.
Maar ook hier merkte iK iets op,
waar naar mijn mening veel
kwaTLetten zich aan schuldig
maken. Het optreden duurde te
lang en dat is dodelijk voor het
kwartet èn voor het publiek. Dat
wordt onrustig en begint te draaien op zijn stoelen en het kwartet
merkt dat natuurlijk ook en zingt
dan ook nog nummers die niet 'af
zijn.
Het geldt niet speciaal voor Just
For Fun, maar voor elk kwartet:
houd het kort, zing alleen je beste

nummers en laat het publiek achter met de gedachte 'wat jammer
dat het voorbij is'.
Het Winterswijkse koor en het
kwartet kunnen zich makkelijk
meten met de rest van de koren
en kwartetten in Nederland. Ik
zou zeggen: 'Winterswijk, laat je
horen'.
Hetleuke van zo'n koor, dat toch
een beetje afzijdig ligt, is dat het
repertoire ook anders is. Niet
alleen zingt het de bekende songs
die iedereen op het programma
heeft. Natuurlijk, meer koren zingen 'Mandy'. Hier echter werd de
song op een geheel eigen wijze
geïnterpreteerd en als klapstuk
van het optreden rees Mandy op,
midden uit het koor. Een heel
mooi meisje, in een originele
Amerikaanse jurk.
Eindelijk dan heb ik Mandy
gezien en ze woont in de buurt
van Winterswijk.

Bob Slavenburg

Het aantrekken van jonge barhershoppers is een van de doelstellingen die SPEBSQSA zich heeft
gesteld met het vernieuwen
van de jury-regels. Judge Neil
Walkins beklemtoonde dat tijdens
de eerste les van de Oriëntatiecursus Barhershop singing die
zaterdag 18 september werd
gegeven. De cursus is een initiatief van Holland Harmony.
Neil WaLkins opende de reeks lessen met een uitvoerige uitleg van
de nieuwe jury-reglememcn. Hij
merkte op dat in Amerika de
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Judge Nei/ Watkins tijdens de eerste oriëntatiecursus over barbershop
in Nieuwgein.
gemiddelde leeftijd van mannelijke barbershoppers vijflig jaar
bedraagt. 'Over vijf jaar is dat
55 jaar', constateerde hij droogjes, 'want er komen nog geen
jonge leden bij.' Vandaar zijn
nadruk op het werven van jonge
leden.
De cursus wordt gevolgd door
zo'n dikke vijflig belangstellenden. De meesten volgen alleen de
oriëntaticcursus. Het bleken op de
eerste les vooral vrouwen te zijn.
Slechts twee mannen hadden
voor de cursus ingeschreven.
Als de dirigcntencursus, die tegelijk is gcstart met de oriëntatiecursus, een succes wordt, kan
barhershoppend Nederland rekenen op een serie nieuwe dirigenten. Maar liefst tien mannen en
twaalf vrouwen hadden ervoor
ingeschreven. VoorziLter Riet
Kosterman opende de les dan ook
met enige verbazing over de grote
belangstelling. Zij meldde dat de
cursus niet alleen meer dan vijflig
deelnemers telt, maar dat er ook
al een reservelijst met drie belangestellenden bestaat. Hans Pekclharing merkte daarentegen op
helemaal niet verbaasd te zijn
omdat de cursus een goed
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programma biedt. Er wordt niet
alleen uitvoerig ingegaan op de
jury-reglementen maar ook op de
praktijk van het zingen.
De dirigentencursus behandelt
bovendien muziekkennis, zangtechniek, dirigeertechniek en psychologie.
Beide cursussen beslaan een
zaterdag per maand tot en met
juni. Voor de dirigenten zijn daar
nog enkele weekeinden aan vast
geknoopt.
Redactie

Kopij voor het volgende nummer
van DABS-tunes gaarne vóór
17 december naar:
Jacques de Jong,
Koningin Julianaweg 16,
3628 BN Kockengen.

Harry Blaauw heeft als lid van
kampioenskoor Coastline
Chorus deelgenomen aan de
internationale conventie in
Calgary, Canada. Een onvergetelijke gebeurtenis voor alle
deelnemende Nederlanders.
Hieronder volgen enkele passa-

ges uit het dagboek dat hij bij·
hield voor DABS-tunes.
Woensdag, 30 juni.
's Middags is er een receptie voor
alle deelnemers aan de World
Harmony Jamboree in de Crystal
Ballroom van het Palliser Hotel,
een fantastische zaal. Ik zit daar
met mijn pilsje en er komt plotseling een oudere man met wandelstok op me af die vraagt of hij je
kent. Het overdonderde me een
beetje en hij maakte zich bekend
als Bob Bisio. Dan komt er even
emotie los als je elkaar met beide
handen vastpakt. Dat blijkt de
man te zijn met wie je hebt
geschreven en gefaxt bij het
leven, en die een grote rol heeft
gespeeld bij alle voorbereidingen.
Een mooi moment dat ik nooit zal
vergeten. Dan voel je tot in je
botten wat het precies bctckem
tot de barbershopwcreld te
behoren.
Donderdag, I juli.
Een optreden in de Hollandse
Club, een avond met buffet en
gezellig samenzijn. We gebruiken
de gelegenheid
als een generale repetitie voor
morgen. Het wordt heel gezellig
met zo'n honderd gasten en dat
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Coastline Chorus in Calgary.
resulteert in een uitnodiging voor
een bustocht naar de Rocky
Mountains, de zondag daarop.
Vrijdag, 2 juli.
De dag waarvoor wij gekomen
zijn en de spanning zit er gelijk
in. In de ochtend zijn enkelen van
ons een kijkje wezen nemen in
The Jubilee Auditorium, een bij zonder grote zaal met 3700 zitplaatsen en een groot toncel
waarop je het gevoel krijgt in het
niet op te gaan.
En dan is het zover en sta je daar
in de spots voor een volle zaal.
We kennen allemaal wel het
gevoel. Speciaal voor deze gelegenheid hadden wij twee dames
verkleed in Zeeuws costuum die
tulpen uitdeelden aan het publick
onder het zingen van Tulips from
Amsterdam. Na het optreden
genoten we nog mee van de rest
van het programma.
Zaterdag, 3 juli.
Dat was de dag voor de korencompetitie waaraan wij 7.ouden
hebben deelgenomen, maar door
allerlei omstandigheden moesten
wij daarvan afzien. Maar Joe

Liles had ons speciaal verwcht
de competitie te openen met ons
volkslied. Dus om 11.15 uur stonden wij daar weer in The Saddledome, nog iets groter dan de zaal
van de dag daarvoor. Dit is het
Olympisch ijsstadion waar normaal35 duizend zitplaatsen voorhanden zijn. Na het ombouwen
van deze gelegenheid waren er nu
nog maar 22 duizend zitplaatsen.
Wetende dat de tent vol zit, krijg
je toch even de kriebels en als de
gordijnen dan opengaan, kijk je
in een ontzenend groot, donker
gat en je staat te zingen met
gekromde tenen. Toch is het een
ervaring die je niet zou willen
missen. Zoals na het zingen vanuit het publiek een stem klinkt
met; 'Lang leve Holland'. Dat
vergeet je niet meer.
Harry 8/aauw

'Zo'n kwaliteit is voor ons voorlopig onbereikbaar', constateen
ex-president Thco van Dijk van
DABS na terugkeer uit Calgary,
Canada, waar hij de internationale conventic heeft bijgewoond die
van 27 juni tot4 juli werd gehouden. Van de koren eindigde daar
Masters of Hannony uit Foothill
Cities, Californië als eerste, van
de kwartetten scoorde The Gas
House Gang het hoogst.
'Het is een cultuurverschil', denkt
Thco van Dijk. 'Wij hier in Nederland vinden het gek om zoveel te
bewegen. Maar in Amerika kunnen ze sterk overdrijven zodat de
bedoeling goed overkomt. Soms
zijn er speciale choreografen voor
aangetrokken. Maar je vraagt je
af waar die zangers de tijd vandaan halen om zoveel te oefenen.'
'Zo fantastisch. Ik heb gezien hoe
hetlinker deel van een koor ging
liggen, het volgende deel ging op
de knieën, het daarop volgende
deel bleef staan, en zo zag je voor
je ogen een schip ontstaan. Soms
schoot je gewoon vol, zo aangrijpend was wat ze daar aan tekst en
interpretatie op de risers zetten.
Je voelde: hier gebeurt wat.'
'Maar vergeet niet dat ze in
Amerika een barhershop-cultuur
hebben van meer dan vijftig jaar.
En in Calgary was het beste te
zien uit 53 Amerikaanse staten;
eenentwintig koren van gemiddeld tachtig man, de besten uit
een totaal van 36 duizend
Amerikaanse barbershoppers.
Sommige koren hebben er zelfs
een beroepsdirigent voor staan.
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Ze slagen crin constam je aandacht op te eisen. Daar krijg je
een kick van', aldus een enthousiaste Theo van Dijk.
'Dat niveau is onbereikbaar voor
ons Nederlanders', concludeert
hij, 'wij leggen onszelf te veel
beperkingen op. Maar we hocven
natuurlijk dat Amerikaanse
niveau ook niet te bereiken. Mij
gaf het daar toch een goed gevoel
als barbershopper erbij te horen.'
'll's good to be a barbershopper'.
zo laat hij toch zijn persoonlijke
slagzin nog even horen.
'Een gaaf optreden', oordeelt Theo
van Dijk ten slolle over het optreden van het Vlissingse CoasLlinc
Chorus dat als Nederlands kampiocnskoor in Calgary present
was. 'Het kwam goed over. Dat
vinden die Amerikanen prachtig,
zo'n club uit een ander land.
Daarom kregen de Vlissingers
ook een ovationeel applaus'.

Coming Back Like A Song.
Tweede werd New Tradition
Chorus met There's Something
About A Soldier en Just A Baby's
Prayer AL Twilight. Derde:
Harmonizers met Gone en Wedding Medley. Grappig op temerken dat bij de titels ook gewone
cat-songs te vinden waren, zoals
Wait Till The Sun Shines Nellic
en Heart OfMy Heart.

Uitslag kwartetten: eerste Thc
Gas House Gang met l'm In Love
Again/ Them There Eyes Medley
en Th at Old Gang of Mine.
Tweede Joker's Wild met Eyes
Medley en Roses of Picardy.
Derde The Naturals met I Didn't
Want To Fall en lf You Had Thc
World And lt's Gold.
Redactie

Nog een paar uitslagen.
Bij de koren eindigde Masters of
Harmony als eerste met de nummers 1Had Someone Else/ Wh o's
Sorry Now Medley en You Keep

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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Brief van Bob Bisio namens de
World Harmony Council aan
DABS-voorzitter Herman
Feitsma na de conventie in
Canada:

DATUM: IJ augustus, 1993.
ONDERWERP: Jamboree IV.
Calgary, een succesverhaal.
Coasr/ine Chorus was een prachtige en uitstekende vertegenwoordiger van DABS, Nederland en de
Wereld Harnwnie Beweging.
(World Harnwny Movemenc). Her
Jamboree-publiek was gek op die
begaafde en charmanre zangers
van DABS. De aanpak van Dutch
Girlwas mooi, gevoelig en effectief. Coastline Chorus zou meegedaan kunnen hebben aan de
korenwedstrijd. Ze zijn goed
genoeg om met de besten mee te
kunnen. U benr president van een
uitstekende organisatie. DABS
kan trots zijn.
Pittsburgh komt in zicht. Wij
kijken uit naar een kwartet en
een koor dat DABS kan verregenwoordigen in Pittsburgh. Laat
ons svp weten wanneer uw
selectie van DABS-vertegenwoordigers voor de vijfde Jamboree
rond is en wij zullen meteen uirnodigingen versruren.
Wij kennen de inspanning, de
energie, de roewijding en het
harde werk dat ervoor nodig is
om een groep naar Amerika te
sturen. Maar, zoals wij het hier
zeggen, 'hou vol en heb vertrouwen'.
De Wereld Harnwnie Beweging
en de Jamboree blijven groeien
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mede dank zij de toegewijde en
enthousiaste steun van DABS.
Namens de Society, Stampede
City Chorus (de organisatorenRED.) en de World Harmony
Councit: bedankt, goed gedaan!
En namens ons attemaat: het
is gelukt!
Nog zo'n brief aan Harry
Blaauw, secretaris van
Coastline Chorus in Vlissingen:

Beste Harry,
I utlie hebben Society-geschiede-

nis gemaakt, want Calgary was
de grootste conventie uit de historie (11.121 bezoekers). Bovendien was de Wereld Harmonie
Jamboree IV de meest succesvotfe
uit onze hiswrie.
Namens de Society, de Wortd
Harmony Councit en de Stampede
City afdeling in Catgary, dank ik
jultie zeer voor de royale bijdrage aan talent, tijd en energie van
Coastline Chorus aan de zaak
van World Harmony.
Het publiek in Catgary was gek
op de eerste DABS-vertegenwoordiger die op een internationale convemie optrad. Het uitstekende optreden van Coasttine
Chorus was onvergetelijk, enthousiast en FUN.
Vele, vete barhershoppers hadden
gewild dat Coastline Chrous meegedaan had aan de competitie.
Kom svp naar de volgende conventie terug als deelnemer aan
de wedstrijd.
Het succes van Jamboree IV maakt
het de World Harmony Council
mogelijk verder te werken aan ue
Wereld Harmonie Be~veging.
Namens de World Harmony
Council,
Bob Bisio.

'Vele barhershop-koren moeten
bladmuziek illegaal kopiëren',
vermoedt Gommert Burger, penningmeester van DABS, 'want
ze doen het niet via ons'. Hij
reageert op een bericht in de
krant dat muziek-amateurs tussen
september !992 en scptcmnbcr
1993 zo'n 23 miljoen pagina's
bladmuziek hebben gekopieerd.
Muziekuitgevers, handelaren,
componisten en tekstdichters
schieten hierdoor een groot
bedrag aan inkomsten erbij in.
De Stichting Economissch
Onderzoek heeft uitgerekend
dat Nederland zo'n 1,9 miljoen
amateur-muziekbeoefenaars telt.
Ruim 1,5 miljoen van hen gebruiken bladmuziek. Eenderde van
deze groep kopieert. In het onderzochte jaar werden 70 miljoen
pagina's bladmuziek verkocht.
Het kopiëren van korte gedeelten
bladmuziek is toegestaan zonder
betaling van een vergoeding, mits
het gebeurt door particulieren
voor eigen oefening, studie of
gebruik. Gedeeltelijk kopiëren
komt echter nauwelijks voor.
meldt de Volkskrant, muziek
wordt doorgaans in zijn geheel
gekopieerd. Ten koste van degenen die recht op een bijdrage hebben.
Gommen Burger is er zeer strikt
in. 'Wij hebben bij DABS een
mooie regeling met SPEBSQSA,
waardoor wij slechts negentig
cent per kopie hoeven te rekenen.
Het geld blijft bij SPEBSQSA
want de meeste arrangeurs hebben hun rechten aan SPEBSQSA
verkocht. Deze organisatie
besteedt het geld van de blad-

muziek aan het instandhouden
van het Instituut voor Logopedie,
waar kinderen met spraakstoornissen worden behandeld.
'Degenen die niet bclalen, moeten
zich dus eigenlijk diep schamen',
vindt Gommen Burger. Ze rouden eigenlijk hun slem even
moeten kwijL raken, als ze niet
betalen, dan weten ze wat het is
een spraakstoornis te hebben.'

Redactie

Songs van meer dan vijfenzeventig jaar geleden zijn 'publiek
eigendom', meldt Dan Daily,
redacteur bij SPEBSQSA's blad
Thc Harmoni'l.cr. Daarmee kun
je ongcstrart van alles doen. We
hadden hem hel probleem voorgelegd van de tekst in
Alexander's Ragtime Band, waarover wc vorige keer in DABS
Tunes hebben geschreven. ln die
Lekst staat oorspronkelijk Thcy
can play a buglc call so natura!
that you wantto go to war' (Ze
kunnen op de hoorn blazen, w
natuurlijk dat je mclcen de oorlog
in wil). Het Amerikaanse koor
Vocal Majority bleek die tekst
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veranderd te hebben in: 'that you
want to hear some more' (dat je er
meer van wil horen).
Dan Daily merkt vcrder op dat
een song mag worden uilgevoerd
met elke tekst die de zangers
maar willen; vasthouden aan de
oorspronkelijke tekst is niet nodig.
Alleen als de song met die tekst
wordt gedrukt, gepubliceerd,
tegen betaling wordt uitgevoerd
of opgenomen, dan is toestemming nodig van degene die het
auteursrecht heeft. Songs van
meer dan vijfenzeventigjaar oud
kunnen met allerlei wijzigingen
worden gedrukt en gepubliceerd
zonder toestemming.
In nieuwe bewerkingen van oude
songs die SPEBSQSA heeft uitgegeven, zijn soms teksten veranderd omdat de oude teksten
tegenwoordig maatschappeijk
minder aanvaardbaar zouden zijn.
Bovendien, tekent Dan Daily aan,
het nieuwe Contest and Judging
Handbook dat op het punt van
uitkomen staat, schrijft voor dat
deelnemers aan de contests van

SPEBSQSA teksten zingen die
maatschappelijk aanvaardbaar
zijn, gerekend naar de huidige
nonnen. Het handbock adviseert
ook teksten te vennijden die verband houden met oorlog, patriottisme, religie of discriminatie.
Arrangementen die SPEBSQSA
uitgaf vóórdat een song 'publiek
eigendom' was geworden, bevatten de originele woorden. Dat is
ook het geval metlrving Berlin's
Alexandcr's Ragtime Band.
Bcrlin ging zelf akkoord met
het wijzigen van de tekst in:
' ...so naturaI that you wantto hear
some more.' De meeste uitvoerenden zingen die gewijzigde tekst.
ook als ze de bladmuziek gebruiken waarop die oude tekst nog
staat.
Een nieuw arrangement van
Alexander's Ragtime Band met
een andere tekst is volgens Dan
Daily niet te doen, omdat dan het
arrangement zelf aanzienlijk moet
worden aangepast. 'We moeten
ons voor onbepaalde tijd aan het

EN]OY

THE
'HOLIDAY
OF A LiFETii\tlE'
\\lTH

HAR.l\10NY
EXCHANGE
The Barhershop amroer to
Home Exchange Holidays
For funhcr details \\TÎt~ to:
ROSE.\l"'RY PRlTCH.\RD · T 0 \\'"1' COTT
LLA~DElLO · DYFED 5."'19 6PT · W."'LES · CK
or ttltphont: (0558) 822323
fu : (0558) 822389
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oude arrangement houden', aldus
Daily.
Jacques de Jong

Gevoel. Geen onderwerp waar
mannelij ke barbershoppers
veel 'feeling' mee hebben.
Doorgaans zijn ze op de risers
al doodsbenauwd elkaar aan te
r aken, laat staan dat ze zich
door een koormaatj e eens lekker collectief de nek laten masseren. Het gegiechel en gekwek
is dan niet van de lucht. Een
haptonoom weet daar meer
van. Een andere benadering
van zingen.
'Het is voornamelijk een kwestie
van voelen', onderwijst Hans de
Wilde, fysiotherapeut en haptonoom, iemand die zich vooral
bezig houdt met voelen, gevoel,
gevoelens, tastzin, emoties, kortom alles wat met voelen en
gevoel heeft te maken. De titel
haptonoom is afgeleid uit het
Iatijn: haptos betekent tastzin,
haptonomie is dus de leer van de
tasl7.in. De Wilde beweert dat een
zanger, zoals een barbershopper,
vóéh hoe hij tegenover zijn
publiek staat en zelfs welke afstand de meest comfortabele is
om een publiek toe te zingen.
'Je kunt het oefenen', benadrukt
De Wilde. 'Zing tijdens een
repetitie maar dezelfde song op
verschillende afstanden van een
aantaltochoorders. Je merkt dan
vanzelf waar jij en je kwartet zich
het prettigst voelen. Je kunt het
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waarschijnlijk zelfs horen aan de
klank die je voortbrengt.'
Er bestaat een individucel oefeningetje waarbij twee personen
vanaf tien meter afstand op elkaar
toe stappen. Onderweg moeten ze
bij zichzelf nagaan lOl welk punt
ze de ander willen laten komen
en datlaten blijken. De uilkomst
kan verrassend zijn.
Volgens De Wilde is er ook onderzoek geweest naar de afstand die
mensen ten opzichte van elkaar
aanhouden in verschillende situ·
alies. Zo is gebleken dat zakenlieden gemiddeld anderhalf tottwee
meter afstand van elkaar houden,
altijd.
'Het gaat om de afstemming·,
vindt De Wilde. 'Afstemming met
jezelf, de afstemming op elkaar
en de afstemming van de groep
ten opzichte van de ruimte'.
Dat vereist uitleg.
'De afstemming metjezelfhoudt
in dat je je ervan bewust bent hoe
je in je vel steekt. Het kan zijn dat
je je gespannen of juist uitzonderlijk vrolijk voelt, of geïrriteerd,
of spraakzaam, of een beetje
gedeprimeerd. Dat geeft allemaal
niks, als je het maar herkent. Dan
kun je hel ook loslaten', redeneen
Hans de Wilde. 'Je kunt ook je
partner vragen of hij iets aan je

merk!. Dat is wel belangrijk als je
met elkaar zingt.'
ln dat opzicht vindt De Wilde het
even belangrijk om bepaalde rituelen te omwikkelen. Zo kan het
omkleden een ritueel zijn om je
in je rol in te leven. Maar zo'n
ritueel is ook het bekijken van de
ruimte, en zelfs het zoeken van
afzondering als je daar behoefte
aan hebt.
Zo is ook het inzingen belangrijk,
niet alleen voor het opwarmen
van de stembanden, maar ook voor
het inleven in de rol op de riscrs.
Het is net als de wielrenner die
zijn fiets poetst voordat hij naar
de koers afreist, of de toncelspeler die in zijn eentje op het IOncel
gaat staan voordat het publick
binnenkomt. Het gaat allemaal om
het opvoeren van de concentratie.
'Het komt erop neer dat je je
gevoel verlengt', legt De Wilde
uit. Zoals een tennisser zijn gevoel
verlengt naar het uiteinde van zijn
racket, en zoals een wielrenner
zijn gevoel uitbreidttot in de
groep waarin hij koerst, zo breidt
de koor- en de kwartetzanger zijn
gevoel uit naar medezangers en
publiek.
Zo kunnen ze op het podium
staan op een manier die uitstraalt
dat dit optreden het enige, nooit

1/aptonoom Hans de Wilde aan het werk met het gloednieuwe kwartet
Good4tune uit Zaandam, in de achtertuin van de lead. Op de achtergrond
tenor Chris van den Berg, lead Jacques de Jong, bass Gosse Plantinga en
bariton Ad Roskam.

meer te herhalen optreden is speciaal voor dit publiek en voor
niemand anders. Dat is dan het
gevolg van het goede gevoel met
de zaal, vindt De Wilde.
Een ocfeningCLje: ga eens met
overstrekte knieën staan (op slot')
en samengeknepen billen. Dan zit
er geen beweging meer in het
onderlichaam. 'Je hebt er geen
besef van hoe en waar je staat',
weet De Wilde. 'Het lijkt wel alsof
je heel stevig staat, maar op een
wiegend schip houd je jezelf niet
overeind.'
Zijn theorie: 'Je hebt dan geen
voeling met de aarde. En de energie vanuit je voeten kan niet doorstromen naar de rest van je
lichaam. Je ziel het vaak bij
onzekere types: ze spannen hun
spieren aan om stevigheid te
zoeken. Maar daarmee maken ze
zichzelf juist labiel.' Hij vcrgelijkt
graag met een boom: die buigt
mee onder de storm en daardoor
breekt hij niet. Net zoals pijn
beter te verdragen is als je je
eraan overgeeft.
Vanwege de hoognodige voeling
met 'de aarde' bepleit De Wilde
een soepele houding, zoals ook
alle zangpedagogen voorschrijven: op de bal van de voet, iets
door de knieën.
Toch moet er iets van spanning
zijn', licht De Wilde verder toe,
'om volume te geven'. Maar een
vcrkramping is niet nodig. Die
komt nicnemin voor bij zangers,
en dan vooral in het bovenlichaam, in het borstbeen of het
stroaenhoofd. Dat is meteen te
horen ook.
'Het heeft er allemaal mee te
maken hoc vrij je je voelt', vindt
Hans de Wilde. 'Sta je eenmaal te
zingen met het juiste gevoel, dan
kan het je overkomen dat dit
optreden je het idee geeft dat dit
het allerbeste is wat jij en je groep
ooit hebben gebracht.' Dat is wat

15

DABS-TUNES
gewone mensen een kick noemen.
Net zo belangrijk als gevoel voor
het publiek is hoc je dat laat zien:
de lichaamstaal. Oogcontact is
daar weer een onderdeel van. speciaal uiteraard voor kwarteuen.
Voor koren geldt het intensieve
oogcontact met de dirigent.
'De lichaamstaal', legt De Wilde
uit, 'moet kloppen met wat je
zingt, met wat je bedoelt. Wat je
met bewegingen laat zien, moet
overeen komen met wat je zingt
en voell. Daarmee speel je in op
je publiek. Heb hetlef om je
daarin te gooien.'

Jacques de Jong
extra punten meer. Het koor of
het kwartet wordt beoordeeld
op zijn muzikale uitvoering.

* Kijk naar het arrangement en
Sinds september wordt overal
waar barhershop wordt gezongen, een nieuw jury-systeem
gehanteerd. Daarover hebben
we al eerder veel geschreven
in DABS-Tunes. Er zijn drie
categorieën: Muziek, Zang en
Presentatie. In elke categorie
vallen per song 0 tot 100
punten te verdienen. Met twee
verplichte songs dus maximaal
600 punten bij een enkel jurypanel en UOO bij een dubbel
panel. Hieronder volgen enkele
richtlijnen waarmee koren en
kwartetten zich kunnen voorbereiden op het nieuwe systeem.
Muziek
De judge voor Muziek beoordeelt
een song op de barbershop-stijl
en op muzikaliteit. Hij beluistert
of de muzikale elementen van de
song en het arrangement het
thema ondersteunen.
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Wat voor song moet een koor kiezen om mee te doen aan de competitie?

* Kies een song waarvan het
arrangement barbershop-stij I is.

* Kies een song waarvan het

arrangement geschikt is voor
het huidige niveau van koor
of kwartet. Vele leads bijvoorbeeld kunnen moeilijk overweg
met Fis of G als grondtoon.
Vele groepen hebben moeilijkheden met het zingen van songs
in de grondtoon F. Ze kunnen
ook moeite hebben met songs
in hoog tempo.
* Kies songs en arrangementen
waar de zangers zin in hebben;
songs die ze snel willen leren.
* Staak het zoeken naar 'slim'
matcriaal als het koor of het
kwartet er niet mee overweg
kan. Moeilijke of kunstige
arrangementen krijgen geen

zoek het muzikale thema. Zit
het in de tekst, in de melodie of
in het ritme.
* Als het muzikale thema in de
woorden zit, komt het arrang,ement dan overeen met dat
thema? Is er een intro nodig?
Staat het refrein op de goede
plek? Is de tag geschikt? Zijn
er swipcs, echo's en andere verfraaiïngcn gewenst om het muzikale thema te ondersteunen- zijn
ze zinvol? Waar zit de climax in
de tekst? Wordt die climax v{)ldoende onder-steund door de
melodie en de akkoorden?
* Als hetthema in het ritme zit,
moet het dan op zeker moment
worden onderbroken? En als
het onderbroken wordt, gebeurt
dat dan op de juiste plek?
* In hocverre wordt het publiek
geraakt door de uitvoering?
Boven al: kies songs waarvan
te verwachten valt dat het
publiek ze gauw kent. Houd er
rekening mee dat conventie-
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songs tot het repertoire gaan
behoren, tweeënvijftig weken
van het jaar.
Presentatie
Presentatie betekent uitstraling,
geven, delen van een gevoel. De
jury beoordeelt het effect en cle
geloofwaardigheid waarmee een
koor of kwartet zijn gevoelens
deelt met het publiek. Visuele
(watje laat zien) en vocale (wat
je laat horen) interpretatie van
een song zijn er om de emotionele lading van een song uit te leggen.

Hoe oefenen we effect en geloofwaardigheid?

* Ten eerste: maak een plan voor
de vocale interpretatie. Spreek
af wat het volume zal zijn, de
tempi, de versnellingen en vertragingen. Bekijk de song eerst
in zijn geheel, dan in stukken,
vervolgens in zinnen en bekijk
tenslotte de afzonderlijke
woorden. Houdt de sfeer van
de song in de gaten. De woorden 'sad' en 'blue' betekenen
niet altijd een droevige presentatie.
* Laat visuele interpretatie
logisch voortvloeien uit vocale
interpretatie.
Geloofwaardigheid wordt
bereikt als ze elkaar aanvullen.
* Laat het koor of kwartel zich
de basis-vaardigheden eigen
maken om vocaal en visueel
stemmingen uitte drukken als
verlangen, geluk, plezier, droefenis, verbazing, trots.
* Bespreek de stemming van een
song met het koor of kwartet.
Praat over de boodschap in de
song, over de sfeer in elk deel
en in elke zin. Gebruik er de
bijpassende gezichtsuitdrukkingen bij.
Blijf nadruk leggen op het ont-

wikkelen van visuele interpretatie tegelijk met de vocale
interpretatie.
Geloofwaardigheid moet ook
tijdens de repetities worden
bereikt, niet alleen tijdens een
uitvoering.
* Geen song is geloofwaardig
zonder bijbehorende gezichtsuitdrukking, lichaamstaal en
gebaren.

Zang
Barhershop muziek is te herkennen aan zijn unieke klank. De
luisleraar verwacht die klank als
een eenheid te horen van een
koor of kwartet, Een 'ringing
chord' is het kenmerk van barbershop.

kleur om een veelheid aan
emoties te kunnen uitdrukken.

Common ground
Alle drie judges buigen zich over
de 'common ground' of gemeenschappelijke noemer van een
song. De vragen die zij willen
beantwoorden zijn:
I. Is het barbershop?
2. Werd er 'in tune' gezongen?
3. Was er goede zangkwaliteit
aanwezig?
4. Paste de muziek bij de
uitvoerenden?
5. Werd er vanuit het hart
gezongen?

Hoe bereiken we muzikale kunstzinnigheid?

Bron: handleiding van het Britse
gilde van juryleden van de British
Association of Barbershop
Singers BABS.

* Ten eerste moeten de vocale

Illustraties: Piet van de Velde.

basis-vaardigheden worden bijgebracht.
* Dan volgt de juiste ademhalingstechniek zodat de
'sound' kan worden ondersteund.
* Goede samenzang en 'in tune'
zingen zijn bepalend.
* Een artistieke uitvoering is
meer dan alleen techniek. Ze
vereist ook een nexibele klank-
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Indien u Dabs-Tunes niet heeft ontvangen of te weinig nummers van
Dabs-Tunes heeft ontvangen, kunl
U het beste contact opnemen met de
secretaris van Uw koor of kwartet.
Deze ontvangt namelijk via de post
de exemplaren van Dabs-Tunes die
voor uw koor of kwartet bestemd
zijn.
Wanneer het secretariaat nog geen
Dabs-Tunes heeft ontvangen is heL
wenselijk contact op te nemen met:

Aat Snellink,
telefoon 033 · 759249

...
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20 november 1993:
Jubileumshow The Midland
Harmonizers Sound in De
Reehorst, Ede.
Aanleiding is het tienjarige
bestaan van het koor.
Medewerking verlenen internationale gasten zoals het kwartel
The Nickelodeon uit EuroDisncy,
hel Engelse dameskoor Ambervalley Chorus en het kwartet
Take Four uit Duitsland.
Uiteraard treden The Midland
Harmonizers en The Midland
Sound uit Ede ook op.
Na de show is er in de wintertuin
van De Reehorst een afterglew en
daar recipieert ook het bestuur.
Kaarten à 17 gulden zijn te
bestellen bij Wiltem Haasnoot,
08389 - 19673. Zijn gironummer
is 32497. Indien de kaarten voor
I november zijn betaald, worden
ze toegestuurd.
17 december 1993, 19.30 uur:
Kerstzangavond in de

Nederlands Hevormde Kerk De
Hoogte, Populierenstraat 29,
Goes.
The Gaggling Ganders Gang in
samenwerking met muziekvereniging Euphonia.
Informatie: 011 00 - 16295.

in de Stadsschouwburg te
Middelburg.
Ook Coaslline Chorus bestaat
tien jaar. Kaarten voor de show
kosten in de voorverkoop f .17,50.
Inlichtingen en bestellingen bij

19 december /993,14.30 uur:
Kerstconcert The Gaggling
Ganders Gang in De Prins van
Oranje, Goes.
Medewerking verleent onder
andere het vrouwenkoor Goose
City Singers. Informatie en kaarten bij Bram Dierkx
01100- 16295.

12februari 1994:
Show van Dolphin Barher
Mates in het Cultureel
Centrum te Harderwijk.
Medewerking verlenen onder
andere het vrouwenkoor New
Ac hord uil Harderwijk en het
kwartel Snapshot.
Dol ph in Barher Mates gaat volgend jaar van 6 tot 16 mei naar
Amerika. De show is bedoeld om
financiën voor deze trip bij elkaar
te krijgen. Het moet een ouderwets mooie show worden. Voor
barhershoppers van elders is een
speciaal arrangement in elkaar
gestoken, waarbij zevoor dertig
gulden bij leden van het Harderwijkse koor worden ondergebracht. Informatie bij Richard
van den Brink, 03410-21193.

26 december 1993, 11.00 uur:
Close harmony kerstconcert in
cultureel centrum De Reehorst,
Ede.
De organisatie berust bij het
barbershopkwanet Night Shift.
Kaarten à 12 gulden zijn
telefonisch te bestellen bij
De Reehorst, 08380- 33741.
Informatie bij Willem HaasnoOL,
08389 - 19673.
29 januari 1994:
Jubileumshow Coastline
Chorus en Sea Sound Singers

HOTEL · RESTAURANT
CARTERING

BRITANNIA- WATERTOREN
WU VERZORGEN AL UW BUFFETTEN EN SALADEBUFFETTEN VOOR :

*

BRUILOFTEN

* RECEPTlES

* VERJAARDAGEN
* JUBILEA <nz. <nL
HOTEL • RESTAURANT
AAN ZUIDELIJKE STRANDEN!'!

Boulevard Evensen 244 • Vlissingen
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Gerard Neyenhof, 01188- 1895.

23(24 april, 1994
Harmony College
Els~ Nederland
Organisatie: DABS
28 aprill/m 2 mei 1994
Conventie
The Brighton Centre.
Brighton, Engeland
Organisatie: BABS

18tot20 mei 1994
Tweede Duitse Barbershop·
conventie
Bremen, Duitsland
Competitie voor mannelijke en
vrouwelijke DuitSe kwancuen.
BinG!
Informatie bij Klaus Ulrich
Gschwind, Bremen,
42 I-662300 of
421-623437

DABS-TUNES
Uit: Provinciale Zeeuwse
Courant.
Ingezonden door Ti co van der
Vaart.

almanak

Kapper
De telefoniste van die gemeente keek raar op bij de
vraag naar het bestaan van
een barbershOpkoor in de
gemeente. 'Een barbershopkoor? Wat zou dat in vredesnaam zijn?', hoorde je haar
bijna denken. Ze was er
blijkbaar niet van op de
hoogte dat deze zangstijl is
komen overwaaien uit A me-

'DABS-Tunes', het informatieblad
voor de leden van de 'Dutch
Association of Barbershop Singers'
wordt automatisch toegezonden aan
de secetariaten van de koren en
kwarletten, die het op hun beurt uitdelen aan de leden.
Bovendien worden er DABS-Tunes
aan de besturen van bevriende organisaties gestuurd.
Evenwel dit informatieblad is niet
alleen voor barbershoppers
bestemd, maar voor ieder die
belangstelling heeft voor barbcrshop in het algemeen en in het bijronder voor informatie over DABS.
Voor deze belangstellenden is er

rika, waar nijvere barbiers
al zingend de kinnen van
cowboys onder handen namen.
Haar Engels beheerste ze
echter goed genoeg . .,Ik geloofniet dat dat koor in deze
gemeente bestaat", zei ze
aarzelend. .,Trouwens: er is
hier maar één kapper in het
dorp."

de mogelijkheid van een abonnement.
Dit abonnement kost f 20,00 per
jaar, en U omvangt dan DABSTunes viermaal per jaar.
Het abonnement kan elk gewenst
moment ingaan en wordt automa
tisch verlengd, tenzij twee maanden vóór elk nieuw kalenderjaar
schriftelijk is opgezegd.

De conventie, zo verzekerde
DABS-voorzitter Herman
Feitsma ons enkele maanden
geleden op de RvA-vergadering,

moet zijn een gezellig samenzijn
van alle mannen-barhershoppers
in Nederland, verzameld onder de
vlag van DABS, waar toevallig
ook een competitie wordt gehouden.
Dit, mijne vrienden, was de derde
conventie waarbij ik aanwezig
mocht zijn.
Op voorgaande convenlies werden wij allen in de gelegenheid
gesteld de officiële opening bij te
wonen en met het zingen van The
Old Songs van onze instemming
en hoop te getuigen. Door onmogelijke planning van het vrijdagavond-diner en de (te) late officiële opening, viel deze laatste
in duigen. Jammer toch!
Enfin, niet langer getreurd, op
naar de semi-finale van de kwartetten (semi-finale, wat een raar
begrip voor iets wat nog gelleuren
moet).
In de Brabant-zaal, in afwachting
van de speaker. heerste doodse
stille. Waar bleef het gezellig
'opwarmen' van andere jaren?
Onze master of ceremony, Pieter
de Veme, deed het perfect, maar
hij mocht niet meer doen dan het
simpel aankondigen van een volgend kwartet.
Van wie mocht dat niet? Ons
werd destijds vcrzocht een stukje
op te sturen over ons koor of
kwanet voor de conventiekrant
èn voor de speaker.
Een en ander had tot gevolg dat
er tussen de optredens te lange
pauzes waren, waardoor de aandacht verslapte; ook dat waren
wij vorige jaren anders gewend.
Dit beperkte zich helaas niet
alleen tot de vrijdagavond maar
op zaterdagmiddag was het
precies eender.
Overigens de kwaliteit van de
optredende topkwartetten en koren wordt steeds beter; er viel
veelte genieten.

-
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De zaterdagavond-show der kampioenen was grandioos, wat een
kwaliteit werd hier ten 'toon'
gespreid.
Toch ook hier weer een minpuntje: half acht de zaal open en tot
acht uur verveling alom, al trachtte Theo van Dijk de zaal wat op
te warmen door aarzelend een
cat-song te laten zingen. Waar
was de uitbundigheid van vorig
jaar toen Tjakko Hoekstra op het
toneel ging staan en ons opwannde tot en met!
Het meest negatieve was wel dat
de show uitging als een nachtkaars toen na de dankwoorden
van de voorzitter One More Song
gezongen werd. Natuurlijk, tijdens de afterglow werden tientallen songs gezongen, maar voor
vele barhershoppers is de zaterdagavond het einde van hun conventie en werd Let's Gel Togelher
en Keep The Whole World
Singing verwacht, bij voorkeur
gedirigeerd door de meest airnabale musical director die wij in
ons midden hebben, Bob
Slavenburg.
Tijdens de afterglow viel mij op
dat zelfs hierbij de spontaniteit
aan 't luwen is. Is dan toch de
competitie belangrijker dan de
conventie?
Hulde aan het kampioenskoor uit
Nieuwegein, de Groten die met
ons waren, dat zij hun afterglow
onderbraken om ons, de mindere
goden, met hun koor enkele catsongs te laten meezingen.
Ten slotte: pijnlijk vond ik het dat
alléén voor genodigden (wie waren
dat?) er een afscheidsreceptie
plaats vond. Sorry bestuur, sorry
conventieteam, laat ik nou toen
gedacht hebben dat de conventie
er was voor alle mannenbarhershoppers onder de vlag van DABS.

Loek Meerwaldt
Tida/ Waves

gekregen van zijn diensten
gebruik te kunnen blijven maken.
Redactie

Wegens persoonlijke redenen
heeft musical director Bob
Slavenburg laten weten niet meer
beschikbaar te zijn voor het
DABS-besruur. Wel zal hij zijn
functie van musical dircctor blijven uitoefenen.
In dat opzicht heeft hij gedurende
zijn tijd in het DABS-bestuur,
sinds 22 september 1990, talrijke
verdiensten verworven. Daarvoor
was hij al adviserend lid. In het
bestuur heeft hij onder meer zorg
gedragen voor de vcrtaling van
het nieuwe jury-reglement. Op
zijn naam staat ook het opstarten
van de harmony-collegcs die nu
met regelmaat in Eist worden
gehouden. Nooit was hem de
moeite te veel ergens in te springen waar dat gevraagd werd. Of
het nu in Winterswijk, Brussel
of Goes was, overal waar even
een dirigent nodig was, was Bob
bereid hand- en spandiensten te
verlenen.
Van hem, samen met de Zweed
Kjell Lindbcrg, is ook het voorstel afkomstig met een Europese
conventie te beginnen. Datlaatste
voorstel is nog niet overal met
evenveel enthousiasme om vangen, maar Slavenburg is tenminste met een voorstel gekomen.
Ook mag DABS hem dankbaar
zijn voor zijn talloze internationale contacten. En natuurlijk voor
het enthousiasme waarmee hij
vcrschillende zaken aanpakte.
Gelukkig hoert DABS hem niet
te missen als musical di rector.
Slavenburg heeft te kennen
gegeven dat werk te willen blijven doen. Ook zijn koor Whale
City Sound heeft de verzekering

De kop boven dit stukje zou suggereren dat er kort na de conventie weer een nieuw kwartet is
ontstaan.
Niets is echter minder waar. Na
een periode van ruim zes jaar
stopt ons kwartet. De reden is
bekend bij velen van u. Een
periode van zes jaar met elkaar
zingen, lachen, humeurig zijn
(soms), een pimje pakken (heel
soms) is voorbij. Barhershopland
is ons echter niet kwijt. Wij blijven actief in ons koor zingen. In
de afgelopen jaren hebben wij zo
veel mensen leren kennen die ons
bewust en onbewust gesteund
hebben. Om al deze mensen hier
persoonlijk te noemen, zou resulLercn in een lange lijst.
Toch willen we er een paar van
hieruit bedanken en wel in de
eerste plaats onze partners die ons
regelmatig moesten afstaan, ont..c
coach Riet Kosterman die veel
energie in ons heeft gestoken en
last buL notleast de boys van
Why Four.
Om samen met deze mannen
onze kwartetperiode af Lesluiten
op de laatste conventie heeft op
ons diepe indruk gemaakt. Het
was de grondgedachte van
barherhop ten voeten uit.
Nier.nvegein
Far Pleasure
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