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DABS heeft in een beleidsplan 
vastgelegd waarheen onze organi
satie wil tot hetjaar 1999. Een 
hoofdpunt is dat DABS zich meer 
moet richten op de onderlinge 
samenwerking tussen de aan
gesloten koren en kwartetten. Er 
is in Nederland intussen zoveel 
know how dat deze niet steeds 
weer van elders behoeft te 
worden gehaald. Maar daarvoor 
is onderling overleg nodig. 

De komende jaren wil DABS niet 
langer een 'trekkende' functie 
hebben, maar de organisatie mikt 
nu op een meer coördinerende 
taak. Dat wil zeggen dat de koren 
er meer naar moeten streven van 
elkaar iets op te steken. DABS 
zal dan zorgen voor de ont
brekende deskundigheid. De 
Raad van Afgevaardigden (RvA) 
heeft het beleidsplan 1994-1999, 
meer een toekomstvisie met doel
stellingen en idealen, op 28 mei 
aangenomen. 

Maarten de Koning, vice
president van DABS en mede
bedenker van het beleidsplan: 
'De Nederlandse barbershop
koren hebben na zestien, zeven
tien jaar toch wel zo veel ervaring 
opgedaan, dat ze die ervaring aan 

elkaar kunnen doorgeven.' In de 
RvA-vergadering voegde hij 
daaraan toe datDABSmeer een 
'club van van de RvA' moet wor
den dan van het dagelijks bestuur. 
'We moeten elkaar gaan helpen,' 
aldus De Koning. 
In die zin wordt de Raad van 
Afgevaardigden in het plan 
genoemd als plaûorm dat niet 
alleen met het dagelijks bestuur 
(verticaal) overlegt, zoals tol nu 
gebeurt, maar ook met de af
gevaardigden van de andere 
koren (horizontaal). Juist op dit 
vlak kan het dagelijks bestuur een 
coördinerende rol spelen. Ook 
bijvoorbeeld in de contacten met 
de Amerikaanse organisatie 
SPEBSQSA. 
DABS' dagelijks bestuur zal zich 
verder, in samenspraak met de 
Raad van Afgevaardigden, bezig 

houden met het uitwerken van 
verschillende punten uit de toe
komstvisie in activiteitenplannen. 
Voorts stelt het dagelijks bestuur 
per jaar een vergaderschema op, 
zo mogelijk met de agendapunten 
daar reeds bij vermeld. 
Van belang hierbij is uiteraard de 
schriftelijke communicatie. Het 
voornaamste middel is Lot op 
heden DABS-Tunes. De uit
voering wordt in het beleidsplan 
voortreffelijk genoemd, maar het 
blad verschijnt niet al te vaak, 
viermaal per jaar. Actuele onder
werpen worden daardoor met 
vertraging behandeld. 
ln de toekomstvisie wordt daar
om voorgesteld actuele informa
tie in een eenvoudiger vorm naar 
de leden toe te spelen, door mid
del van een 'vlugschrift'. 
Onderlinge informatie-uitwisse-
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ling moet ook worden bevorderd 
met het oprichten van een net
werk van public-rclations
officers tussen de koren. Ook 
overleg-groepjes uit de Raad van 
Afgevaardigden kunnen onder
ling informatie uitwisselen over 
uiteenlopende onderwerpen. 
Wat betreft de overige informatie
voorziening, zoals ledentallen, 
betalingen, informatie inzake 
koren en kwartetten, stelt het 
beleidsplan voor deze Le auto
matiseren. Een databank wordt 
genoemd, waaruitleden informa
tie kunnen putten. 
Tevens zou de ledenadministratie 
moeten worden geautomatiseerd 
en iedereen die voor zijn koor, 
kwartet of voor DABS werkt, zou 
dezelfde software in zijn com
puter moeten gebruiken. 
RvA-leden die hkruit lazen dat 
het gebruik van computers, faxen 
en dergelijke verplicht zou wor
den, kregen van De Koning te 
horen dat de voorstellen meer 
vallen onder 'idealen' dan onder 
doelsteiJingen. Geen verplichtjog 
derhalve, hoogstens het bekijken 
van de mogelijkheden. 

Ter vcrhoging van de kwalit.eit 
van het barbershop-zingen moet 
een opleiding worden omwik
keld, bij voorkeur in samen
werking met de vrouwenorgani
saties Holland Harmony en Sweet 
Adclines. Voor het propageren 
van barbershop noemt het 
beleidsplan het samenstellen van 
een videoband, in samenwerking 
met deze organisaties. 
RvA-lid Bill van Heek, voorzitter 
van Hean of Holland Chorus, 
merkte op 'weinig met de toe
komstvisie te kunnen' omdat er 
geen begroting aanhing. Maarten 
de Koning antwoordde daarop dat 
een begroting zal worden op
gemaakt bij elk activiteitenplan. 

TAPPERIJ 

EETCAFÉ 
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DE EETERIJ 
Voor barhershoppers die van de geneugten van het leven houden. 

Ereede Haven 13, 5211 TL 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073 - 145884 
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Gewoon even een vraagje vooraf. 
Willen we dat barhershop alge
meen bekend is in Nederland? 
In eerste instantie zou ik deze 
vraag met een volmondig JA 
beantwoorden. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd. Heel dit eigen
wijze landje aan het barbcrshop
pen, lijkt een mooi ideaal. Maar 
als dit zou gebeuren, als dus 
iedere stad een paar koren en 
kwartetten zou hebben, is dat 
speciale, dat tikje exclusieve eraf. 
Nu bespeur ik vaak dat mensen 
die voor het eerst barbershop 
horen, nieuwsgierig vragen wat 
het is. Wàt nu specifiek barber
shop is en hoe die kenmerkende 
sound ontstaat. En ik leg dat 
graag uü en probeer hen iets Le 
laten voelen van wat ons barher
shoppers nu precies bezielt. Maar 
eigenlijk kom ik steeds weer tot 
de conclusie dat je het zelf moet 
doen. Dat pas wanneer je zelf 
deelneeemt aan het produceren 
van her ultieme barbershop 
akkoord, afgekort het u ba, dàt 
her gevoel is wat je eigenlijk 
bedoelt. 
Als dit waar is, zou dus iedereen 
die kan en wil zingen, moeten 
gaan barbershoppcn om echt dat 
gevoel te herkennen. Nu zijn er 
naruurlijk gradaties in gevocls
beleving. En het is ook zo dat 



een kwartet sta -zonder mee te 
zingen- en dat uba is er, ik ook 
met een brok in mijn keel en nauc 
ogen sta te zwijmelen. Met ande
re woorden, ook voor de niet
zanger is er veelte genieten. Je 
stembanden hoeven beslist njet 
mee te trillen om het u ba-gevoel 
te krijgen. 
Om nu weer even bij de begin
vraag terug te komen: 
willen we dat barbershop alge
meen bekend wordt? Dan moet ik 
nog steeds volmondig 
JA zeggen. Non-barbershoppers 
laten deelnemen aan het u ba
gevoel is een doel op zich. Zelf 
dat gevoel hebben als barher
shopper is helemaal het einde. En 
wat de exclusiviteit betreft, die 
zal nog wel een tijdje duren, 
gelukkig. 

With a song in my heart, 
Herman Feitsma 

Het ziet ernaar uit dat de conven
tie 1995 wordt gehouden in 
De Doelen te Rotterdam, en wel 
op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei. 
De Raad van Afgevaardigden 
heeft zich op 28 mei uitgesproken 
voor dit voorstel van de conven
tie-commissie. De zondag valt 
af omdat tijdens de vergadering 
bleek dat er te weinig gegadigden 
zijn voor een afsluitende show. 
Er zal naar worden gestreefd dat 
de juryleden schriftelijk rappor
teren over de bevindingen met 
koren en kwarteuen. Bovendien 
meldde voorzitter Bill van Heek 
van de conventie-commissie dat 
koren en kwartetten ook in de 
weck na de conventie clinics kun-

nen krijgen. De juryleden zullen 
dan naar de koren toe komen. 
Op de vrijdag wordt de kwartet
tencompetitie afgewerkt, op de 
zaterdag die van de koren. De 
volgorde van de try outs zal 
worden bepaald aan de hand van 
loting. 
Gommen Burger heeft aangekon
digd volgend jaar voor hetlaatst 
als conventie-manager op te 
treden. 'Ik wil de vijf conventies 
vol maken, de zesde wil ik alleen 
nog op de achtergrond fungeren', 
aldus Burger tijdens de Rv A
vergadering. Aan de koren dus 
het dringende verzoek eens te 
peilen of er mogeHjk een kandi
daat conventie-manager te vinden 
is. 

Bob Slavenburg heeft het bestuur 
van DABS laten weten niet meer 
als musical coördinator te kunnen 
optreden. Enkele weken eerder 
had hij al te kennen gegeven niet 
meer als zodanig in het bestuur te 
kunnen blijven. Privé-omstandig
heden verhinderen hem goed in 
DABS te kunnen functioneren. 
Hij schreef DABS de volgende 
brief: 
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Geacht bestuur, 
Hoewel ik aanvankelijk meende 
dat ik mijnfunctie van Musical 
Coördinator kon uitoefenen 
ondanks hetfeit dat ik in twee 
landen woonde, blijkt toch in de 
praktijk dat e.e.a. moeilijk te ver
wezenlijken is. 
In overleg met de voorzitter heb 
ik daarom besloten mijn functie 
ter beschikking te stellen. 
Met veel plezier heb ik altijd door 
het land gereisd om de barber
shopstyle en de Dabs te promo
ten. Het is echt met veel weemoed 
dat ik afscheid neem van deze 
functie. 
Ik blijf de Barbershopstyle trouw 
(dirigent van twee koren, zanger 
in twee kwartetten, beide interna
tionaal). 
Mocht in de toekomst een beroep 
op mij gedaan worden, zal ik dat 
zeker in mijn drukke programma 
trachten in te lassen. 
Bedankt voor de vriendschap en 
TOTZINGS! 

Bob Slavenburg 

Hoe dan ook is het afscheid van 
Slavenburg een belangrijk punt in 
de geschiedenis van het 
Nederlandse barbcrshop-zingen. 
Hij stond immers al op de risers 
toen het hier nog maar pas begon. 
Met een geweldige inzet en 
enthousiasme maakte hij zich de , 
muziek en de techniek eigen. Hij 
wist deze bovendien nog over te 
brengen ook. 
Sinds enkele maanden moet hij 
zijn tijd verdelen tussen 
Nederland en Duitsland. 
In elk geval komen we in het vol
gende nummer van DABS-Thncs 
nog terug op deze markante 
figuur in het Nederlandse bar
bershop. 

Redactie 
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Met ingang van 16 april heeft 
Hans van Vliet bij fAke District 
Sound te Maarssen het dirigent
schap overgedragen aan Josina 
Bleekemolen. 
Josina heefl na haar dirigenten
opleiding via de SNK de nodige 
ervaring opgedaan bij diverse 
koren maar ze was nog onbekend 
met het fenomeen barbershop. 
We hebben er het volste vertrou
wen in dat zij zich in ons wereld
je spoedig thuis zal voelen. 
Hans van Vliet moest helaas stop
pen in verband met zijn drukke 
werkzaamheden en ook omdat hij 
zingt bij zowel Heart of Holland 

De nieuwe en de oude dirigent 
van fAke District Sound in muzi
kaal overleg. 

CfuJrus als in het kwarLet Vocal 
Clwrds. Bij zijn afscheid werd hij 
tot erelid van ons koor benoemd. 

Op 17 april vierden we ook ons 
éénjarig bestaan met een grote 
taart in stijl: metlogo en één 
kaarsje. Tot onze grote verrassing 

traden onze echtgenotes na de 
pauze aan met een door henzelf 
gemaaktlied met bewegingen 
(iets waar we zelf nog niet aan 
toe waren). Uit de opbrengsten 
van de bar kregen we van de 
dames die ons op de repetitie
avonden van consumpties voor
zien, kledingzakken, bedrukt met 
ons logo. Met nog drie optredens 
voor de boeg voor het zomerrecès 
zullen we hier zeker dankbaar 
gebruik van maken. 

Leo van de Voorde, 
secretaris fAke District Sound 

Mus re PREss DrsrruBuroRs 

Het Portable Podium 

Musrc PRES DrsTRIBtrrOR 
Postbus 3~91. i5~1 DG En..chede 
Telefoon 053-307-163 
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Op 10urnee met Tourmaster gaat de opbouw van een podium 
opeens razendsnel. Dit stevige, volwaardige podium is sneller 
op te bouwen dan uw koor zich kan omkleden .. ! 

De Tourmaster wordt stapsgewijs opgebouwd uit 2 of meer 
treden. Elke trede is voorzien van een sterke bekleding en een 
stalen beschermrand. De achterste trede is desgewenst uit· 
breidbaar met een veilige railing. 
Het Tourmastersysteem is eenvoudig te transporteren. Elke 
unit i daartoe voorzien van rubber \l~elen. ingebouwde glij· 
stangen en handvaten. 

Tourmaster is ste,ig, gemakkelijk uitbreidbaar en niet duur. 
Wilt u meer weten? Bel dan ,·oor een gratis informatiepakket. 



Tidal Waves uit Rockanje had 
wellicht wel naar Ierland gewild, 
maar het stond niet op het 
programma. DABS-1\mes ver
meldde dat ten onrechte 
vorige keer. Bedoeld was het 
kwartet Why Fourdat om die tijd 
plannen had naar Ierland te gaan. 
Het koor heeft trouwens in maart 
herdacht dat Han Klein Harreveld 
daar alweer eenjaar dirigent is. 
Hijzelf merkt naar aanleiding 
daarvan op tevreden te zijn over 
de vorderingen van het koor. Nu 
is de tijd aangebroken om uit te 
breiden. Er zijn nu zo'n kleine 
twintig leden. Klein Haneveld 
streeft naar minimaal vijfentwin
tig. 

Fruit Unlimited heet het nieuwe 
koor dat in Geldermalsen is op
gericht. Het staat onder leiding 
van dirigent Wim Lubberding. 
Lake District Sound uit Maarssen 
heeft daaraan meegewerkt, niet 
alleen met een optreden maar ook 
door middel van hulp bij de feite
lijke oprichting. Het initiatief was 
afkomstig uit het vrouwenkoor 
The New Harvest Singers, met 
name van Trees den Vijl. 

The College Barbers uit 
Apeldoorn vieren op 5 november 

hun eerste lustrum. Uiteraard met 
een show. Intussen is daar ook 
een vrouwenkoor opgericht onder 
de naam Labash (Ladies Barber
shop). Meer over de show in de 
Databank. 

Tjakko Hoekstra, beheerder van 
de muziekbibliotheek van DABS, 
verzoekt alle koren en kwartetten 
op te geven wie de contactper
soon is voor de bibliotheek. Hoek
stra's lijsten liggen volgens hem 
bij elk koor, maar vaak is niet d ui
delijk bij wie. 

De toer van het Amerikaanse 
kwanet 1 39th Street door Europa 
gaat niet door. Het kwartet had 
aangekondigd kwartetten in 
Nederland en Duitsland te zullen 
coachen. Maar de trip is afgelast. 

Welk koor heeft zin mee te doen 
aan een speciale afterglow op 
7 oktober in Amsterdam? Daar 
komt het koor H armony South 
West uit Devon, Engeland, op 
rondreis door Nederland en 
Duitsland. De leden zouden het 
op prijs stellen te afterglowen met 
Nederlandse barbershoppers. 
Vandaar hun vraag welk koor 
zich beschikbaar wil stellen voor 
de opvang. 

DABS-TUNES 

The Midholland Harmonizers 
hebben een nieuw bestuur, meld
de Hans Steinman op de vergade
ring van de RvA. 
Tevens meldde hij niet zonder 
teleurstelling dat het kwartet 
Nighl Shift uit het koor is gestapt, 
omdat het op eigen benen verder 
wil gaan. 

Voor de duidelijkheid: koren en 
kwartellen worden geacht hun 
contributie aan DABS vooruit te 
betalen. Volgens penningmeester 
Gommen Burger op de jongste 
vergadering van de Raad van 
Afgevaardigden is dat nog niet 
voor iedereen duidelijk. Hij 
verzoekt alle penningmeesters 
hiermee rekening te houden 
omdat hij anders grote achter
stand (en fmanciële problemen) 
vreest aan het einde van het jaar. 
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Eind jaren zeventig begon 
het barhershop zingen in 
Nederland wat aarzelend door 
te zetten. Een cruciale ro~ 
zowel bij de mannen als de 
vrouwen, speelde het echtpaar 
Hans en Marianne Pekelharing. 
Dit is het derde deel in een serie 
over de intrede van barhershop 
zingen in Nederland. 

Bij het echtpaar Hans en 
Marianne Pekelharing ligt in 
1979 een dubbelspoor naar de 
oprichling van zowel het eerste 
mannelijke barhershop-koor als 
de koepelorganisatie voor de 
vrouwen Holland Harmony. Hans 
was in die tijd aangestoken door 
Kit de Bolster van hel Dsselstein 
Chorus Sweet Adelines. 
Hij was dat jaar mee geweest 
naar een Sweet Adeli!leS conven
tie in Worthing (Engeland). 'Daar 
heb ik voor 'teerst de echte bar
hershop-sfeer geproefd. Ik om
moeue er Neil Watkins, nu judge 
voor Muziek, die ons even snel 
Shine On Me leerde. Hij bleek 
alle vier partijen uit zijn hoofd te 
kennen. Daar had ik diepe 
bewondering voor. Bij wijze van 
grap hebben we toen opgetreden 
in de afterglow van 
de convenlie. Walkins raadde ons 
aan een mannenkoor op te richten 
en we kregen alvast de blad
muziek van Te/I Me Why van hem 
cadeau. Datlied hebben we op de 
bootterug tot vervelens 
toe gerepeteerd.' 
Met kennelijk plezier duiken 
Hans Pekelharing en zijn vrouw 
in de herinneringen. Fotoboeken 
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komen op tafel, plakboeken, 
krantenknipsels met verhalen 
over de eerste tonen van barher
shop in Nederland. 
'Het was een waanzinnige tijd 
eigenlijk', bedenkt Hans Pekel
haring veertien jaar later. We 
hadden niets om op terug te val
len, alles moesten we zelf uitzoe
ken, interpretatie, bewegingen. 
Eigenlijk was het vreselijk om 
aan te zien, maar we hebben altijd 
wel veel gelachen.' 
Zijn deskundigheid haalde hij uit 
het beluisteren van bandjes en uit 
het volgen van harmony colleges. 
Hij bracht het zelfs tot officiële 
judge in de categorie Sound, als 
enige in Nederland. 
De akkoorden uit de barhershop
stijl kwamen hem allang niet 
onbekend voor. Pekelharing 
speelde eerder in een dixieland
band (giLaar, banjo, slagwerk en 
piano), dus de muzikale achter
grond was er wel. Met groot 
enthousiasme pakte hij de promo
tie in Nieuwegein aan en nog 
geen maand later was het koor 
The First Male Holland 
Barbershop Singers een feit. De 
werving had Pekelharing vooral 
te danken aan enkele artikeltjes in 
de plaatselijke krant. Hij deed 
veel samen met Jack de Bolster, 

de echtgenoot van Kit. 
Ondanks een groot gebrek aan 
kennis, stond er toch dat koor. 
Pekelharing dirigeerde en koorlid 
Bob Slavenburg werd aangewe
zen als assistent-dirigent. Er was 
veel verloop. Om nieuwe leden te 
werven, zongen de koorleden in 
kapperszaken, op de trappen van 
gemeentehuizen, op bewonersbij
eenkomsten in nieuwe wijken. 
Bij gebrek aan tenors gebeurde 
dat samen met de vrouwen. De 
repetities waren aanvankelijk bij 
Pekelharing of De Bolster thuis, 
later in Het Veerhuis. Vandaar de 
nieuwe naam The Ferry House 
H armonizers. 

Toch lukte het allemaal nog niet. 
Pekelharing hield het twee jaar 
vol. 'Laten we het er maar op 
houden dat ik geen steek verder 
kwam', zegt Pekelharing achteraf. 
'Ik denk dat ik te veel wilde 
bereiken in kone tijd en dat 
Nederland daar nog niet aan toe 
was. Ik heb Bob Slavenburg toen 
gevraagd het maar over te nemen. 
Ik houd me bezig met de vrou
wen, jij met de mannen, 
zei ik.' 
Hij erkent volmondig dat Bob 
Slavenburg toen de gang erin 
kreeg. 'Die heeft ontzettend veel 
aan promotie gedaan en het 
lukte.' 
Zijn laatste optreden met de man
nen was in mei 1981 in Vianen, 
herinnen Pekelharing zich. Hij 
duikt meteen de foto op die hij 
daarbij ten afscheid kreeg. 
Samen met Marianne wijdt Hans 



Pekelharing zich sindsdien geheel 
aan het barbershop-zingen voor 
vrouwen. Hij bemoeide zich ook 
('ik bemoei me altijd overal mee') 
met de oprichting van Holland 
Harnwny, zij het zonder daar 
enige functie in te hebben. Deze 
koepelorganisatie ontstond uit 
Mariannes onvrede met Sweet 
Adelines, de Amerikaanse organi
satie waarmee Usselstein Chorus 
zich had verbonden. 
Marianne: 'Ik ben nooit zo 
enthousiast geweest over die 
organisatie helemaal in Amerika. 
Ik vond het te ver weg, te duur 
dus ook. Ik wilde eigenlijk 
gewoon barbershop-zingen in 
een Nederlandse organisatie met 
eigen regels.' 
Samenwerking met de Engelse 
vrouwenorganisatie LABBS zou 
volgens haar veel handiger zijn. 
Marianne geeft toe dat er in het 
Usselsteinse koor 'nog wel een 
paar dingetjes' aan de hand 
waren. privé. Sommige vrouwen 
konden het niet goed met elkaar 
vinden. Achteraf wil ze er weinig 
over kwijt. 'Soms vraag ik me af 
waar we ons zo druk over maak-

ten.' Niettemin stapte ze uil het 
koor. 
Eind 1980 plaatste ze een adver
tentie in de plaatselijke krant te 
Nieuwegein waarin ze leden 
vroeg voor een nieuw vrouwen
koor. Op 21 januari 1981 zat haar 
huiskamer vol met aspirant-leden. 
Echtgenoot Hans slaagde erin 
binnen tien minuten een klinken
de tag eruit te krijgen. En met 
35 leden konden de New City 
Harnwnizers nog diezelfde 
maand van start 
Intussen had het echtpaar Pekel
haring al enkele contacten gelegd 
met LABBS. 
Hans: 'En toen hebben we op een 
goede dag Holland Harrnony 
geproclameerd. Gewoon gezegd: 
nu bestaat Holland Harrnony'. En 
zo bestond Holland Harmony, 
met één koor als lid en Marianne 
als voorzitter. 
Dank zij het tomeloze enthousias
me van de twee Pekelharings 
kreeg barbershop steeds meer 
aanhang. Harderwijk was de vol
gende plek waar een vrouwen
koor ontstOnd. 
Marianne Pekelharing: 'Dank zij 

Marianne Pekelharing (tweede van rechts) in een kwartet met (van links 
af) Diny van Oosterhout, Riet Kosterman en Adri de Graaf 
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een schoolvriendinnetje van mij. 
Die vcrhuisde naar Harderwijk. 
We hebben daar een stukje in de 
krant weten te krijgen en daar 
kwam meteen een aantal vrouwen 
op af.' Daarmee was de basis 
voor de Harnwny Singers gelegd. 
Terwijl Hans in 1982 enkele 
maanden voor zijn werk in een 
ziekenhuis in Bennek om moest 
blijven, richtte hij en passant ook 
nog het vrouwenkoor in Ede op. 
'Ik had niks te doen, dus dacht ik 
'laat ik eens een koor oprichten.' 
Door middel van een bericht in 
de krant kreeg hij zo veel vrou
wen bij elkaar dat op 3 mei het 
koor The Gelrian Girls kon 
worden opgericht, waarvan Dolf 
Kaper al spoedig het dirigenL
schap overnam. 
Nog altijd zijn de Pekelharings 
druk met barbershop. Kort 
geleden waren ze nog bezig een 
mannenkoor op te richten in 
Geldermalsen. 'Het initiatief daar
toe is van de vrouwen gekomen 
die hun mannen ook willen laten 
zingen.' Dat verhaal klinkt 
bekend. 
Terugkijkend mijmert Pekel
haring: 'Als ik niet zo gedramd 
had, had er in Nederland moge
lijk nooit een barbershop-man
nenkoor bestaan. Maar ik heb het 
altijd met plezier gedaan.' 
Intussen beleven in Nederland 
zo'n vijlhonderd mannen en acht
honderd vrouwen datzelfde 
plezier. 

Jacques de Jong 
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Dirigent Ben Schut van 
Dolphin Barber Mates vervolgt 
zijn ar tikelenreeks over de 
opzet van een show. In de vori
ge DABS-Th nes beschreef hij 
hoe een koor reageert als 'Piet 
van de sing outs' een optreden 
aankondigt Ook legde Schut 
uit hoe een show in elkaar kan 
zitten. Hieronder zijn bijdrage 
over de regie van een vast 
show blok. 

Eis: zorg dat het publiek een 
doorlopend boeiend en afwisse
lend luister en kijkspel voor
geschoteld krijgt. 

• Twee speakers 
Maak gebruik van twee speakers 
om en om. Laat deze twee zelf 
een vast verhaaltje maken over 
hun songs. 
Het is geen wet dat de speaker het 
koor uit moet komen. Als de 
speaker een mooie, ver dragende 
stem heeft, kan hij rustig in het 
koor blijven staan. Desnoods kan 
het koor iets naar binnen draaien, 
richting speaker, zodat deze alle 
aandacht krijgt. 

• Twee dirigenten 
Laat één vaste song in de show 
door een koorlid of tweede 
dirigent dirigeren. Er zijn altijd 
koorleden die ook wel eens voor 
het koor willen staan. Geef hun 
de kans. 

• Solozanger 
Maak tijdens één song gebruik 
van een solozanger en laat het 
koor op de achtergrond een 
gedeelte meeneuriën of zachtjes 
meezingen. 

• Kwartet 
Er zijn altijd leden in het koor die 
graag kwartet zingen. Gebruik 
deze stemmen om een kwartette 
vormen dat vast in het showblok 
meedoeL Laat ze een hele song of 
een gedeelte daarvan zingen. Of 
laat ze tijdens het zingen uit het 
koor komen en de tag van een 
song zingen. Als het kwartet na 
de buiging achteruit loopt, valt 
het hele koor in om nog eens de 
tag te zingen. 

• Zingen tijdens het opkomen 
en afgaan 

Opkomen met het zingen van de 
leadpartij (dada dada) van een 
regel uit een bekende song heeft 
grote voordelen. Het staat vlot, 
het klinkt leuk, iedereen loopt in 
de maat. Als de eerste noot van 
die regel wordt gezongen op de 
pitch-hoogte van de eerste song, 
kan het koor meteen inzetten als 
het op de risers staat. Dan is een 
pitch niet meer nodig. Bij het 
afgaan gebeurt hetzelfde, zij het 
met een regel waarbij het publiek 
automatisch mee gaat klappen. 
Dit vuil mooi de tijd die het koor 
nodig heeft om af te gaan. 

• Neuriën tijdens het speaken 
Als de speaker zijn aankondiging 
doet, kan het koor best vast op de 
achtergrond de intro neuriën. 
Zodra de speaker zijn laatste 
woord uitspreekt (iedereen weet 
welk woord dat is, want iedereen 
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kent het vaste verhaaltje). slaat de 
dirigent af en het koor begint de 
song opnieuw te zingen. Dit lijkt 
heel moeilijk, maar omdat ieder
een al in de goede toonaard zingt 
(en dus ook denkt) is het opnieuw 
inzetten geen enkel probleem. 
Is de intro erg moeilijk, dan kan 
het koor ook een andere song 
neuriën, als deze maar in de zelf
de toonsoon staat als de song die 
volgt. 
Wat het ook goed doet, is dat de 
speaker de intro van een ballad 
voordraagt, terwijl het koor de 
tekst zacht meezingt op de achter
grond. Bij het verse neemt het 
koor het over en gaat de speaker 
terug in het koor. 

• Herhalen van de tag 
Dit werkt vooral bij de laatste 
song van de show. De laatste 
song heeft natuurlijk een prachti
ge tag met goede eindbewegin
gen. Nu zingen we de eerste keer 
de tag met veel energie met 
alleen aan het eind een simpele 
beweging die het koor groot 
maakt. De dirigent draait zich 
om en neemt het applaus in ont
vangst. Zodra de dirigent een 
teken geeft, start het koor tijdens 
het applaus opnieuw met de tag. 
Dit is geen probleem; ieder koor
lid pakt gemakkelijk de begin
noot van de tag op. Dan volgen 
alle eindbewegingen. 

Ben Schut, 
dirigent Dolphin 
Barber Mates 
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In DABS-1\mes vanjanuari 
heb ik uiteengezet wat zo bij· 
zonder is aan de intonatie van 
barbershoppers. Als ze het goed 
doen, maken ze gebruik van 
tonen die niemand anders 
gebruikt. Dit is dan ook de 
belangrijkste reden dat wij uit· 
sluitend a cappel/a 
zingen, zonder begeleiding van 
instrumenten. De in barher
shop gebruikte stemming heb 
ik harmonische stemming 
genoemd, als tegenhanger van 
de gelijk-zwevende of getem
perde stemming die bijvoor
beeld een piano heeft. Verder 
heb ik betoogd (en voorgere
kend) dat de afwijkende intona
tie nodig is om zuiverder ver
houdingen in de harmonieën te 
bereiken. Dit laatste was echter 
slechts een halve waarheid; 
daarom nu een vervolg. 

Het gaat in de muziek niet alleen 
om de toonhoogte. Een toon op 
een viool klinkt tenslotte heel 
anders dan dezelfde toon op een 
saxofoon. Zelfs al zou de intona· 
tie tot op een Herz nauwkeurig 
zijn, dan nog is er overduidelijk 
verschil. Dit verschil duiden we 
aan met 'klank'. En klank ontstaat 
uit de boventonen die bij elke 
grondtoon horen. 

Als een muziekinstrument (of 
een zanger) één toon lijkt voort te 
brengen, realiseren we ons zelden 
dat we eigenlijk verschillende 
tonen tegelijk horen. Wat we 
feitelijk steeds horen, is een 
grondtoon met een reeks boven
tonen. Samen veroorzaken die 
grotendeels de klank. 
Muzikanten (zangers ook) zijn 
over het algemeen in staat de 
klank van hun instrument (stem) 
te variëren. Wat ze dan feitelijk 
doen, is het dempen dan wel ver
sterken van bepaalde boventonen, 
of harmonischen. 

In een kwartet bijvoorbeeld 
brengt elke zanger harmonischen 
voort. Alle vier proberen samen 
akkoorden te zingen. Als het goed 
gaat, zingt elk van de anderen een 

Uw koor. Uw C.D. 
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harmonische die de een ook al 
meestuurde met zijn toon. Was 
die harmonische bij de een op dat 
moment voldoende aanwezig en 
raken de anderen hem ook zuiver, 
dan smelten de stemmen daar
door samen tot één geheel. Dit is 
de typische barhershop sound. 
De toon van de één, komt over
een met de harmonische in de 
toon van de ander. 
Maar toch lukt het vaak niet en 
dat heeft ook zijn oorzaak. Het 
overkomt elke kwartetzanger 
wel eens dat hij zich sterk con
centreert op het zingen van zijn 
eigen partij. Hij zingt dan zonder 
zich bewust te zijn dat 
er vier partijen samen moeten 
klinken. Daardoor is de intonatie 
vaak net niet goed genoeg. 
Ofwel: de toon van de een komt 
niet overeen met de harmoni
sche van de ander. 
Bassen bijvoorbeeld hebben 
nogal eens de neiging om hun 
harmonischen af te dempen. 
Hun stem lijkt dan misschien 
lager, maar hij klinkt slechts dof. 
Ze vinden dat mooi, mannelijk. 
Smaken verschillen, daar hoeven 
we het niet over te hebben. Wel 
dienen we ons te realiseren dat 
zo'n manier van zingen niet 
bruikbaar is om barhershop
sound te produceren. Barhershop
zangers dienen hun volledige 
stem hoorbaar te maken. Ze 
dienen hun tonen in principe te 
verrijken met alle mogelijke 
boventonen. Hoe meer hoe beter. 
Laat de tonen maar resoneren in 
elke ruimte die hetlijf daarvoor 
beschikbaar heeft. Daardoor 
komen al die harmonischen naar 
voren. Onze collegazangers kun· 
nen dan die harmonischen als 
hlln toon meezingen. Zo mengen 
zich de stemmen tot één geheel. 

Anderen hebben die bijzondere 
sound niet doordat de toon van de 



Han Klein Haneveld, tweede van links op de voorste rij, tijdens het pro
duceren van boventonen in een show van Whale City Sound. 
Foto: Rob de Jong 

één toch net niet de hannonische 
is van de ander. Bij sommige 
kwartetten daarentegen is het 
moeilijk om de verschillende 
stenunen van elkaar te onder
scheiden. Zo'n kwartet klinkt dan 
alsof er acht man staan te zingen. 
Zo moet het en wellicht is nu ook 
duidelijk hoe dat komL De toon 
van de één is de hannonische 
van een ander. Elke toon uit het 
akkoord valt dus twee keer te 
horen. 

Er bestaat een techniek om de 
klank van muziekinstrumenten 
te verlevendigen. De muzikant 
doet dit door de klank van een 
toon te verbuigen. Deze klinkt 
dan aan het begin anders dan 
halverwege of aan het eind. Men 
zegt dan het muziekinstrument 
gaat zingen. Het heet niet voor 
niets zingen. Veel zangers doen 
dit van nature. 
Uit het vorenstaande moet duide
lijk zijn dat barhershoppers dit 
niet mogen doen. Hun tonen 
moeten van begin tot eind strak 
klinken, wwel qua toonhoogte 
als qua klank (topkwartetten 

maken hier -gelukkig- uitzonde
ringen op). Maardat betekent 
weer dat in barhershop andere 
dingen nodig zijn om het leuk 
te maken. 

Willen de verschillende zangers 
of secties zich van elkaar onder
scheiden, dan moeten ze in hun 
arrangementen gebruik maken 
van versieringen als bellchords, 
backtime, patter en dergelijke. 
Daarnaast hebben ze allerlei 
muzikale grappen en grollen 
nodig om te vennijden dat de 
muziek een demonstratie wordt 
van technisch kunnen. Omdat het 
oog ook wat wil, wordt er een 
rijke saus aan show toegevoegd. 
Dit alles maakt barhershop tot de 
muzikale versnapering waar wij 
allemaal w van houden. 

Moeilijk? Nee, hartstikke leuk. 
Barhershop is fun! 

Han Klein Haneveld, 
dirigent Tidal Waves 
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DABS-penningmeester Gommeet 
Burger is na jarenlange ervaring 
wel gewend internationaal te 
werken. Nu en dan ontvangt hij 
nog wel eens een buitengewoon 
hartelijk brief, of fax, zoals 
onderstaande, afkomstig van 
Tony Storm uit Flamingo Ojai, 
Californië, lid van een barher
shopkoor daar. 

Hallo Gomert, 
Wat een buitengewone, onver
wachte verrassing dat jij mij al 
die muziek en stickers hebt 
gestuurd. 
Ik reageer een beetje laat maar 
dat komt doordat ik regelmatig in 
het buitenland (Mexico) werk en 
daardoor niet altijd instaat ben 
om direct te reagren. 
Ik heb direct de stickers op my 
auto geplakt. 
De organisatoren van de show 
voor volgend jaar zijn dol enthou
siast over de muziek en er wordt 
beslist gestudeerd op "Het 
Wilhelmus". Een van de reden 
hiervan is: Mijn vrouw Karla, 
werkt voor een Hollandse bloe
mentuinder en zij is tevens pen
ningmeesteresse (is dit juist?) 
voor de lokale afdeling van de 
C.WA.- California Womenfor 
Agriculture. 
Zij helpt altijd in de organisatie 
van het Kerstfeest en, omdat ik lid 
ben van de Ventura SPEBSQSA
Chapter zingen wij bijna elk jaar 
op hun Kerstfeest. 
Hier zijn gemiddeld zeker 25 a 30 
Hollanders, of kinderen van 
Hollanders die "Het Wilhelmus" 
half of heel kennen. 
Ik denk dat die oudere Hollanders 
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terstond een "hartaanval" krijgen 
als wij "Het Wilhelmus" op z'n 
Hollands zingen. (Denk jij niet?) 
Er zijn al vragen gesteldofjullie 
niet naar Ventura kunnenlwmen 
om als gast te zingen gedurende 
een van de shows. 
Helaas is het zo, onze afdeling is 
erg arm (om niette zeggen 
"super-arm"). 
De meeste leden zijn, waarschijn
lijk net als in Holland, gewone 
werkmensen, met dit verschil dat 
wij als Hollanders pas geld ver
spenderen na dat wij iets 
gespaard hebben, terwijl alle 
Amerikanen eerst geld opmaken 
en dan pas gaan "afbetalen". 
(Dit is een beetje inside informatie) 
't Zou toch wel hartstikke leuk 
zijn om aan uitwisseling te den
ken. 
Ik ga nu weer stoppen. 
Nogmaals heeeeeeeel hartelijk 
bedankt voor de muziek en de 
stickers en .... als je er nog een 
paar extra hebt, ontvang ik die 
graag om een paar leden van het 
koor te geven. 

ENJOY 
T HE 
'HOLIDAY 

Laat mij wel weten wat het lwst, 
zodat ik je terug kan betalen. 
Veel hartelijke zanggroeten van 

Tony G. Storm. 

'Samen zingen is een rage gewor
den', meldde de Uitkrant van 
begin dit jaar opgewekt. De krant 
stelde vast dat koorzang in 
Nederland de afgelopen tien jaar 
een explosieve groei heeft door
gemaakt. Er is een wildgroei 
geweest bij niet alleen de traditio
nele koren, maar ook op het 
gebied van pop-, jazz-·, barber
shop- (jawel! - redactie DABS-
1\mes) en close-hannony-koren. 
Aanleiding voor het artikel in de 
Uitkrant is de oprichting van het 
centrum Nieuwe Koonnuziek in 
de Posthoorn-kerk in Amsterdam. 

OF A LiFETilVlE' 
\\lTH 

HAR1\10NY 
EXCHANGE 
The Burbersltop amwer to 
Home Erchange HolidaJ'S 
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Daar treden allerlei koren met 
nieuwe muziek op. 
Tegelijk met de toeloop van koor
leden, stijgt ook het algemene 
peil. Dat merkt bijvoorbeeld 
Winfried Maczewski die zowel 
het Koor van de Nederlandse 
Opera dirigeert als het Toon
kunslkoor. Hij zegt: 'Bij het aan
nemen van een nieuw koorlid is 
de keuze groter dan ooit en ik kan 
steeds hogere eisen stellen waar 
het solfège of muzikale achter
grond betreft.' 
Volgens Maczewski komt de 
grote populariteit voort uit een 
hang naar nostalgie. Hij is er niet 
bijster gelukkig mee. 'Mensen 
zoeken hun toevlucht in traditio
nele, burgerlijke waarden en daar 
ligt de conservatieve tendens aan 
ten grondslag. Het is ook weer 'in' 
om wekelijks naar pianoles te 
gaan of een opera-abonnement 
te nemen.' 
Helemaal ongelijk zal hij niet 
hebben. 
Volgens Rein Spoonnan van de 
Korendag is de toeloop vooral te 
danken aan het wegvallen van 
vooroordelen tegen koorzang. 
'Lange Lijd zat dat in een verkeer
de hoek. Maar plotseling begon
nen mensen te zingen op plekken 
waar je het nooit had verwacht.' 
Volgens hem heeft Paradiso daar
in een voortrekkersrol gespeeld. 
Pierre Schuiternaker, beheerder 
van de stichting EigenWijs, vindt: 
'Vroeger dacht je bij een koor aan 
een grijs oratoriumkoor of een 
stel oude mannetjes die wat ?..aten 
te murmelen. Koorzang zat in een 
doodgebloede hoek. Toen ik vijf, 
zes jaar geleden begon met een 
oratoriurnkoor, was er een grote 
belangstelling onder studenten. 
En zoiets spreidt zich uit, het 
zingt zich letterlijk rond. Mensen 
ontdekken dat zingen leuk is.' 
Deskundigen weten volgens de 
Uilkrant allang dat koren een 



uitkomst zijn voor .mensen die 
moeilijk contact maken. 
Allemaal niets nieuws voor een 
barbershopper, denken wij van 
DABS-Tunes. Van alle koorzang 
lijkt bovendien het barbershop
zingen een van de leukste, van
wege de show en het gedoe 
eromheen. 
De vraag is nu hoe we de popu
lariteit van de koorzang deze 
richting uit trekken. Ideeën zijn 
welkom. 

Redactie 

In de DABS-shop van Gommert 
Burger is te koop de videoband 
van de conventie in Calgary vorig 
jaar. Deze kost/ 125. De cd die 
van de conventie is gemaakt, 
kost f 34,95. 
Ook de videoband van de DABS
conventie 1993 is nog voorradig 
in de DABS-shop en verkrijgbaar 
voor f 65. Het cassettebandje van 
de conventie kost f 15. 

'Het zijn 192 maten en ik schreef 
gemiddeld een maat per tien 
minuten. Dus reken maar uit hoe 
lang ik erover gedaan heb.' 
Dirigent Tom de Rooij van Heart 
of Holland Chorus heeft het over 
de West Side Story Medley die het 
koor in de voorjaarsshow van 
zaterdag 14 mei op de planken 

zette van theater De Kom in 
Nieuwegein. 
Alles bijeen heeft De Rooij zo'n 
drie maanden gewerkt aan het 
stuk dat zes minuten duurt. De 
medley omvat vijf nummers uit 
de bekende musical van Leonard 
Bemstein: Get Cool Boy, 
Somewhere, America, Maria en 
Tonight. De dirigent geeft direct 
toe dat zijn arrangement geen 
echte barbershop is. 'Het stuk 
neigt naar close harmony en het 
is allerminst gemakkelijk', erkent 
De Rooij na afloop van de show 
tijdens de afterglow. Vandaar dat 
het koor er zo'n half jaar op 
moest studeren om tot een aan
vaardbaar resultaat te komen. 
Het idee voor de bewerking kreeg 
De Rooij toen de film enkele 
maanden geleden op de televisie 
werd gedraaid. In die tijd kreeg 
ook tenor Jose Carreras die 
samen met sopraan Kiri te 
Kanawa een 'klassieke' versie van 
de musical maakte, leukemie. 
Alles bijeen was dat voor Tom de 
Rooij aanleiding het arrangement 
onder handen te nemen. Hij moest 
het wel zelf doen, want de West 
Side Story bestond nog niet in 
barbershop. 
Na het schrijven volgde bet over
leg met Ruud van Oorschot en 
Wim Elsink die de stage presence 
voor Heart of Holland Chorus 
regelen. 'Daar heb ik lang mee 
gepraat', vertelt TorndeRooijen 
uit dat gesprek volgde onder meer 
de aankleding. 'In het begin gaat 
het vooral om de straatbende, dus 
we komen op in zwarte kleding, 
zwarte baret en rode sjaal.' 
Koorlid Jan Kop schreef in de 
Nieuwsbrief de inhoud van de 
musical op voor de koorleden 
die het verhaal nog niet kenden. 
De dirigent gaf de medley zijn 
plek meteen na de pauze. 'Het is 
geen stuk om mee te eindigen. Je 
stuurt het publiek nu eenmaal in 
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een bepaalde stemming naar huis 
en daar is dit stuk niet geschikt 
voor.' 
Het einde van de voorjaarsshow 
bestond uit de Battle H ymn of the 
Republic, ook niet het aller
vrolijkste nummer na een show. 
Maar Heart of Holland Chorus 
zingt het volgens De Rooij graag. 
De altijd aangrijpende hymne 
vormde het sluitstuk van een 
goede show met veel kwalitéit 
Deze werd niet alleen door het 
koor zelf geleverd, maar ook door 
het Duitse mannenkwartet 
Viertakt, het Duitse kampioens
koor Ladies First en het 
Nederlandse mannenkwartet 
Vocal Chords, een betrekkelijk 
nieuwe loot aan de stam van het 
koor, derde op de conventie. De 
show werd 'aangekleed' door het 
presentatieduo Manus en Van 
Alles, klusjeslieden in een waren
huis. 

Redactie 

De overweldigende belangstel
ling en deelneming welke u ons 
heeft betoond na het overlijden 
van Nicolaas van den Brink heb
ben ons diep getroffen. 
Wij zijn u dankbaar voor de steun 
en troost welke ons dit heeft 
gegeven. 

Uit aller naam 
J. van den Brink-Stammis 
Harderwijk, april 1994. 
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Twintig vrouwelijke barbershop
pers en één mannelijke hebben 
zaterdag 4 juni het certificaat 
gekregen waarmee de eerste basis
cursus barhershop van Holland 
Harmony werd afgesloten. De 
cursus startte in september vorig 
jaar, tegelijk met een dirigenten
cursus. Deze laatste gaat nog 
door tot in december. Er gingen 
in de basiscursus 25 cursisten van 
start. Slechts vier van hen haak
ten af om verschillende redenen. 
De anderen werden beoordeeld 
op aanwezigheid en op het uit
voeren van enkele opdrachten. 
In de cursus werden onder andere 
de verschillende categorieën uit 
het nieuwe jury-reglement behan
deld. Daartoe werden gekwalifi
ceerde judges uit Engeland en 
~erika aangetrokken. Voorts 
behandelden dirigenten als Rob 
van der Meulen en Floor van Erp 
muzikale aspecten, zoals algeme
ne muzikale vorming, het 
coachen van kwartetten, zang
techniek en stemtechniek. Riet 

Kosterman, ex-presidente van 
Holland Harmony, behandelde 
zelf het onderwerp presentatie. 
In haar slotwoord vermeldde Riet 
Kosterman dat Holland Harmony 
meer scholingsvormen wil schep
pen, zoals voor coaches, sectionat 
leaders enjudges. Waarschijnlijk 
gebeurt dit in samenwerking met 
andere organisaties, zoals DABS. 
De opleidingen zijn noodzakelijk 
in het kader van kwaliteitsverbe
tering van het Nederlandse bar
bershop-zingen. 

Redactie 

Enige man 
Het is niet anders. De enige man 
die tussen twintig vrouwen het 
certificaat basiscursus barhershop 
heeft behaald, is uw eindredac
teur DABS-1\mes. De realiteit 
gebiedt nu eenmaal dit te openba
ren. Hij is daardoor de eerste en 
enige gecertificeerde mannelijke 
barbershopper in nederland. Enig 
toch? En jammer voor al die 
anderen. Volgende keer beter. 

Jacques de Jong 

@ 

LADY LEAD 
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zoekt op korte termijn 
gezelschap van 

lady tenor, bari en bass. 

Barbarshop is er ook voor dames. 
Met andere woorden: 

ben je bereid elke week naar Den Bosch te komen, 
meld je dan aan. 

Tel. 073 - 211188 
Gaarne contact vanaf 12 juli. 

Mocht u een of meer DABS
Tilnes niet hebben ontvangen, 
neem dan contact op met de 
secretaris van uw koor. Hij krijgt 
de benodigde exemplaren voor 
uw koor. Mocht hij ze niet heb
ben gekregen, bel dan met 
DABS-eindredacteur Jacques de 
Jong, 03464-1500. 

De volgende nummers van 
DABS-Tunes zullen dit jaar ver
schijnen rond 24 september en 10 
december. Kopij gelieve u uiter
lijk drie weken tevoren (3 sep
tember, 19 november) te sturen 
aan: 

Redactie DABS-Tunes, 
KoninginJulianaweg 16, 
3628 BN Kockengen. 



Op de volgende zaterdagen hou
den DABS-bestuur en Raad van 
Afgevaardigden (RvA) hun ver
gaderingen: 

3 september bestuur 
24 september RvA 
29 oktober bestuur 
19 november RvA 

3 tm JO juli 
Conventie SPEBSQSA 
Pittsburgh, Pennsylvania, USA. 
Met in de World Harmony 
Jamboree onder andere Whale 
City Sound uit Zaandam. Voorts 
ook het Engelse kampioenskoor 
The Grand Central Chorus, het 
Amerikaanse kampioenskwartet 
Gas House Gang en vele interna
tionale gastkoren en -kwartetten. 
Master of ceremony is Ed 
Waescheill. 

2 tm 4 september 
BABS Harmóny College 
Informatie bij Barry NoweU, 
telefoon 00 44 253 738 455 

30 september tm 2 oktober 
LABBS Conventie 
Informatie bij Jacqui Edwards, 
telefoon 00 44 737 355 306 

14 tm 16 oktober 
Conventie lABS 
Dean Crowe Hall, Athlone, 
Ierland. · 
Informatie: 09 353 902 73173. 

21 tm 24 oktober 
Pan Pacific Convention 
(Nieuw Zeeland, Australië, 
Hawaii) 
te houden in Auckland, Nieuw 
Zeeland. 
Informatie bij Ross Gainsford, 
Nieuw Zeeland 09 64 456 72428. 

29 oktober 
Nationaal Vocal Group Festival 
De Flint Amersfoort. 
Dit festival is bedoeld voor ama
teur- en semi-professionele groe
pen die close harmony zingen. 

HOTEL· RESTAURANT 
CARTERING 

BRITANNIA- WATERTOREN 

WIJ VERWRGEN AL UW BUFFETTEN EN SALADEBUFFETTEN VOOR: 

* BRUILOFTEN 
*RECEPTIES 
* VERJAARDAGEN * JUBII.EA ent. enz. 

HOTEL • RESTAURANT 
AAN ZUIDEUJKE STRANDEN!!! 

&ulevard Eve"'en 244 · Vh,"ngen 

DABS-TUNES 

1 tm 5 november 
Sweet Adelines internationale 
conventie 
Reno, Nevada, USA. 
Informatie bij Jill Hillhouse, 
telefoon 00 1 918 622 1444 

5 november 
Lustrumconcert van The 
College Barbers 
in het Veluws College te 
Apeldoorn. 
Met medewerking van Dolphin 
Barber Mates uit Harderwijk, The 
Sea Bottom Singers uit Lelystad, 
het mannenkwartet High and 
Mighty uit Lelystad, het nieuwe 
vrouwenkoor Labash uit 
Apeldoorn en The Midland 
Harmonizers uit Ede. 

LBHC Se a Sound Singers, 
Vlissingen 

Nederlands kampioen '87, · 
89, '91, '93. 

Dit uit 50 leden bestaande dames 
barbershopkoor zoekt 
zo spoedig mogelijk 

DIRIGENT m/V 
Kandidaten dienen te beschikken 
over goede muzikale 
kennis, alsmede gevoel voor 
show. 

Voor nadere informatie en 
uw schriftelijke reacties: 
Francine Rieman 
De Sav. Lohmanlaan 62 
4384 KS Vlissingen, 
Tel. 01184-71729. 
lnneke lmanse, 
Tel. 01184-30210 
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DABS-TUNES 

Wie barhershop zingt, wordt geconfronteerd 
met een groot aantal muziektermen, waarvan de 
meeste in bet Engels. In deze rubriek worden de 
meest voorkomende termen vertaald en zo nodig 
toegelicht. Wie alle bijdragen verzamelt, heeft 
na een tijdje een compleet barhershop-woorden
boek tot zijn beschikking. De auteur houdt zich 
aanbevolen voor aanvullingen en kritiek. 

Hans Eekels 

A 
A & R sessions Afkorting voor Analyse and 
Recommendation sessions. Ook wel Critiques of 
Clinics genoemd. In Nederland: Analyse en 
Aanbevelings-sessie: de mogelijkheid voor kwartet
ten en koren, om na afloop van een wedstrijd ken
nis te nemen van de overwegingen van de jury om 
daarvan te leren. 

Above average Boven het gemiddelde, ofwel 
gewoon goed. 

A cappella Een (Italiaanse) aanduiding voor een 
wijze van zingen zonder begeleiding door muziek
instrumenten. Barhershoppers zingen dus a cappel
la. 

Accuracy Nauwkeurigheid 

Afterglow (Letterlijk: nagloeien) De gewoonte van 
barbershoppers om vooral na afloop van een uit
voering het publiek (maar vooral ook collega-zan
gers) van hun zangkwaliteiten te overtuigen. Aan 
een afterglow is geen tijdlimiet gebonden, zodat 
deze term ook vertaald kan worden met 'slaap
gebrek'. 

Arrangement Bewerking van een bestaande melo
die door er verschillende partijen aan toe te voegen. 
Bij barbershop bepaalt het arrangement in feite of 
er echt sprake is van barbershop-singing. 

Aspirant Jurylid Een aankomend jurylid, dat na 
het succesvol afleggen van een toelatingsexamen, 
tot de Kamer van Juryleden wordt toegelaten. 

Assistent Jurylid Een Aspirant Jurylid kan worden 
bevorderd tot Assistent Jurylid, nadat aan een aan
tal aanvullende opleidingseisen is voldaan. 

Attack timing Gelijke start. Een van de aspecten, 
waarop de jury let. 

Augmenled Overmatig. Een aanduiding om een 
accoord nader te specificeren. Bijvoorbeeld een 
overmatige drieklank, waarbij de kwint een halve 
toon is verhoogd, bijv. C-E-Gis. 

Average Gemiddeld. 

HARMONY TOURS 
BARSERSHOP GROUP EXPERTS 

U.K. : EUROPE: U.S.A. : CANADA 
- /l_ 

~>-.L-<C~ "'-.. f 
COMPLETE PACKAGES AVAILABLE: 

BARSERSHOP TOURS BY A BARSERSHOP StNGERI 

CONTACT-BILL THOMAS, (Member B.A.B.S.) 
HARMONY TOURS WORLDWIDE. 
2 NEW PARK VIEW. 
PUDSEY. LEEDS. 
WEST YORKS ENGLAND. LS28 5TZ. 
TEUFAX: 0532 573538. 
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• FUGHTS (A.B.T.A.) 
• FERRIES 
• CURRENCY 
• GROUND TOUR 
• INT. CONVENTIONS 
• SHOWS 
• LOCAL BASHES 
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BABS British Association of Barhershop Singers, 
de Engelse ruster-organisatie van DABS. 

Back time Uitsmeren van woorden door de bege
leidende partijen, waardoor niet meer synchr?On 
met de melodie wordt gezongen. Een embelltSh
ment (zie aldaar). 

Balance Onderlinge volwne-verhouding van de 
verschillende partijen. Om zoveel mogelijk expan
ded sound (zie aldaar) te krijgen, dienen in een 
accoord de eerste en de vijfde trap (zie aldaar) iets 
steviger gezongen te worden (meestal de lead en de 
bass) dan de overige tonen in het accoord (meestal 
de bariton en de tenor). 

Bar Maat, in de zin van: die regeltelt zes maten. 

Barberpole Dat speldje, dat u als het goed is altijd 
in de revers van uw jasje draagt Een pole is een 
stok en barber is kapper (maar dat wist u al). De 
barberpole wordt wel eens vervangen door een 
kwastje. 

Barbershop progression De structuur van de 
opeenvolgende accoorden, die eigen is aan de bar
hershopmuziek (zie ook ei rele of fifths). 

Barbershop seventh Hèt barbershop-accoord. Een 
vierklank in de vorm van een dominant septiem
accoord met als voorbeeld C-E-G-Bes. Typisch 
barbershop-accoord. 

Barbershop-voicing De wijze waarop de vier 
tonen van een accoord over de vier stemmen wordt 
verdeeld. Bijvoorbeeld dicht bij elkaar (close posi
tion) of ver uiteen (spread chord). 

Baritone Sommige termen laten zich niet vertalen. 

Bass Een van de vier noodzakelijke partijen in een 
barbershopkoor of kwartet Zingt altijd de laagste 
tonen en soms de melodie. 

Bel! chord Een accoord, dat achtereenvolgens door 
de vier partijen wordt opgebouwd. Een embellish
ment (zie aldaar). 

DABS-TUNES 

Below average Zwak. 

Bevoegd Jury-lid Een jurylid, dat de laatste en 
hoogste rang heeft behaald. De totale opleiding tot 
bevoegd jurylid duurt 4 tot 5 jaar. 

Blend Het op elkaar afstemmen van de verschillen
de stemmen tot één kwalitatief goede sound. 

Blossom effects Fontein. Een muzikale frase, waar
bij de vierpartijen op dezelfde toon beginnen en 
dan in tegengestelde richting uiteenvallend, een 
accoord opbouwen. Een embellishment (zie 
aldaar). 

Boventonen Ook: overtonen. In het Engels: har
monie. Boventonen zijn tonen, die ontstaan, wan
neer een bepaalde grondtoon wordt gezongen. De 
frequentie van een (harmonische) boventoon is 
steeds een veelvoud van de frequentie van de 
grondtoon. Dus een A met een frequentie van 440 
Hz, heeft boventonen met frequenties van 880, 
1320, 2640Hz, enz. Deze boventonen kunnen door 
andere tonen (van de andere drie partijen) versterkt 
worden, zodat het geluid rijk en vol wordt Bij bar
hershop gaat het erom, zoveel mogeUjk boventonen 
te produceren, in zogenaamde ringing chords (zie 
aldaar), met als gevolg expanded sound (zie 
aldaar). 

Breath support 'Luchtverversing'. De wijze waar
op men zijn ademhaling regelt en de wijze waarop 
adempauzes in een song worden uitgevoerd. 

Briefing Laatste instructie, bijvoorbeeld aan diri
genten of juryleden, vlak voor een optreden. 

c 
Cascade 'Waterval'. Na een unisone start wordt het 
vierstemmige accoord opgebouwd, door de overige 
tonen onder de starttoon te zingen. Tegengestelde 
van een pyramid (zie aldaar). 

Cash, Owen Amerikaanse advocaat die in 1938 
samen met effectenhandelaar Rupert Hall het initia
tief nam SPEBSQSA op te richten. 

Categorie Een barhershop-song in een wedstrijd 
wordt op drie aspecten beoordeeld: Muziek, Zmtg 
en Presentatie. 
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Chairman Voorziuer, bijvoorbeeld van het jury
panel. 

Chinese seventh Een dominant septiemaccoord, 
waarbij de hoogste toon de grondtoon is (de root), 
de septiem (seventh) daar één toon onder ligt en de 
bas de quint ([ifth) zingL Bijvoorbeeld G-E-Bes-C. 

Chord balance Evenwichtig accoord. De onderlin
ge volwneverhouding van de vier stemmen in een 
accoord. Een van de aspecten, waarop de jury Iet. 

Chord progression Accoord-progressie. De opeen
volging van een aantal accoorden. Bij barhershop 
moet hier een bepaalde structuur in ziuen (zie ook 
Circle offifths). 

Chorus 1. Koor. 2. Refrein. 

Chromatic Chromatisch. Opeenvolgende tonen, 
waarbij ook de halve tonen worden meegenomen. 
De chromatische toonladder van C is C-Cis-0-Dis
E-F-Fis-G-Gis-A-Ais-B-C. 

Circle of fifths Kwinten cirkel. Een twaalftal 
opeenvolgende kwinten, weergegeven in een cirkel. 
B.v.: C-G-0-A-E-B-Ges-Des-As-Es-Bes-F-C. 
Barbershopmuzick volgt in zijn accoordprogressie 
de kwintencirkel. 

Cleff Muzieksleutel. In barhershop gebruiken we 
twee sleutels: de G-sleutcl voor de tenor en de lead; 
de F-sleutel voor de bariton en de bass. 

Climax Het hoogtepuTIL van een song. 

Clinics Zie: A&R-sessions. 

Coda De slotmaten van een song. In barhershop 
heet dit meestal tag (zie aldaar). 

Competitor Deelnemer aan een wedstrijd. 

Composer Componist. 

Consonant 1. Welluidend, als tegenhanger van dis
sonant. 2. Medeklinker. 

Coospicuous voice 'Uitslover'. Een zanger, die 
boven de andere zangers in zijn sectie uitkomt. Een 
van de aspecten, waarop de jury let. 
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Contest Wedstrijd. 

Contestant Deelnemer aan een wedstrijd. 

Contest Ru les Wedstrijdregels. 

Contrary motion 'Spagaat'. Twee stemmen (bijna 
altijd tenor en bas), die in tegengestelde richting 
zingen. Een embellishment (zie aldaar). 

Convention JaarliJKse bijeenkomst, waarbij in de 
competitie wordt uitgemaakt welk koor of kwartet 
zich het kampioenskoor/kwartet van (bijv. DABS) 
mag noemen. 

Critique Zie: A&R-sessions. 

Crossing voices 'Andreaskruis'. Van crossing voi
ces spreken we, wanneer de ene partij een loopje 
naar beneden zingt en een andere partij juist naar 
boven, zodat ze elkaar halverwege kruisen. Een 
embellishment (zie aldaar). 

b~~, Tul-u:~ : ''n~'' 
r.y faW)(i~ M~iine 1." 


