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Conventiemanager Gommen 
Burger is al drifti~ op zoek naar 
een nieuwe plek waar de conven
tie van volgend jaar (november?) 
kan worden gehouden. De Doelen 
is dan bezet, helaas, zodat DABS 
moet uitwijken. Het voorstel zal 
in de eerstvolgende vergadering 
van de Raad van Afgevaardigden 
aan de orde komen. Zoals we al 
eerder in DABS-Note nr 6 heb
ben vermeld, zijn de resultaten 
van de conventie in mei positief 
uitgevallen. Gommen Burger 
rekent erop als penningmeester 
een kleine zevenduizend gulden 
positief te kunnen noteren. 
Zijn slapeloze nachten zijn wat 
dit betreft vcrleden tijd. Het span
de erom. Een bezetting van mini
maal achthonderd bezoekers in de 
zaterdagavond-show was nodig 
om quitte te spelen. En dat lukte. 
Uit de cijfers van De Doelen bleek 
dat dit aantal ruim was gehaald. 

Mocht DABS besluiten volgend 
jaar weer Rotterdam te kiezen, 
dan zullen bestuur en koren nog 
harder moeten trekken aan de 
publiciteit en aan het werven van 
bezoekers. 

Zoals ook reeds is vermeld, 
waren de deelnemers in het alge
meen zeer tevreden met de nieu
we plek van uitvoering. 
Sommigen moesten even wennen 
aan een ander barhershop-gevoel 
dan zij kenden in de Koningshof. 
Maar overigens gaven de meesten 
zich snel gewonnen voor de 
prachtige akoestiek in zowel de 
grote als de kleine zaal. De hal 
van De Doelen bleek daarnaast 
zeer geschikt te zijn voor een uit
voerige aftcrglow. 
Kritiek kwam voomarnelijk op de 
inzingruimten. Enkele koren 
moesten samen delen en dat ver
oorzaakte enige irritatie. 
Sommigen vonden de inzing
ruimtcn ook te klein. 

Tevredenheid bestond ook over 
de organisatie. Conventiemanager 
Gommcrt Burger had uiteraard al 
veel ervaring opgedaan in De 

Koningshof. Voor hem was de 
Doelen ook nieuw. Maar hij en 
zijn assistentes Heleen Burger en 
José Viguurs slaagden crin het 
hele evenement in goede banen te 
leiden. 

Burger zelf concludeerde achteraf 
dat geen enkel koor volgende 
keer een reden heeft om van deel
name af te zien. Hij doelde erop 
dat vijf koren het hadden laten 
afweten. Maar het evenement in 
Rotterdam heeft aangetoond dat 
het voor elk koor een hoogtepunt 
kan zijn daar op te treden en zich 
te vergelijken met de andere 
koren uit het land. Per slot is een 
barhershop-conventie niet alleen 
maar een wedstrijd, defun hoon 
er vanzelfsprekend bij. 

Redactie 
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NIET LEOEN KUNNEN ZtCtf 
AANMELOEN OP HET 

flEOACTIE·AORES VOOR EEN 
ABONNEMENT VOOR /20,00 PER JAAR. 
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Wat een leven! Hel is een mooie 
avond in augustus en ik lig in 
mijn hangmat in de tuin. Pilsje en 
hellaatste nieuws uil barhershop
land onder handbereik. Dil laatste 
nieuws wordt gebracht door The 
Harmonizer, het orgaan van 
SPEBSQSA, The Pitch Pipe, lhe 
voice of Sweet Adelines, 
relebaba van Holland Harmony, 
onze DABS-Tunes en een blad 
van de andere kant van de wereld, 
Barbershop Notes uil Australië. 
Ik wieg wat in mijn matje heen en 
weer, neem een slok en verdiep 
me iun het barbershop-nieuws. 
Er zijn veel terugblikken, ideeën 
over de toekomst en veel versla
gen van koren. Leuk om te lezen. 
Hel voert mij van The 
Melboumaires, die aan boord van 
de Empress ofTasmania nieuwe 
leden proberen te winnen, via 
een koor dat de laatste eer bewijst 
aan een lid dat omkwam tijdens 
het bomdrama in Oklahama 
City, naar de telepen van The 
Yellow Black Honeybees uit 
's-Hertogenbosch. 
Ook veel verslagen over conven
ties die zijn gehouden. Wat mij 
echt opvalt, is dat men vooral in 
Amerika erg bezig is om de jeugd 
te betrekken in de barbershop-
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wereld. Bij SPEBSQSA met hel 
Youth Outreach Program en bij 
Swect Adelines met Young 
Women in Harmony. Jong bloed 
is nodig. Ook bij DABS kunnen 
we wel wat jong talent gebruiken. 
Er zijn weinig twintigers onder 
onze leden. Hou zouden we de 
jeugd enthousiast kunnen maken 
voor onze bijzondere hobby? Bel 
me eens als je hier een idee over 
hebt. Misschien kunnen we hier 
iets voor opzellen. 
Vanuit mijn hangmat wens ik 
allen een bijzonder goed nieuw 
barhershop-seizoen toe. 

Herman Feitsma, president 

'Ik stond daar ook maar per 
ongeluk om een bos bloemen weg 
te geven', merkt conventie
manager Gommert Burger op 
over zijn benoeming tot lid van 
verdienste van DABS. Hij kreeg 
de onderscheiding na afloop van 
de conventie in mei uit handen 
van president Herman Feitsma 
omdat hij tol dan alJe vijf conven
ties als manager had georgani
seerd. Met veel succes. 
Gommen Burger had eerder in 
een bestuursvergadering laten 
weten dat er wat hem betreft w 
langzamerhand wel een opvolger 
mocht komen. Wie daaruit 
begreep dat hij in De Doelen voor 
het laatst als conventie-manager 
zou optreden, vergiste zich. Het 
was slechts de aankondiging van 
een mogelijk afscheid. Maar het 
kan even duren voordat de huidige 
manager de know-how van vele 
jaren heeft overgedragen. Zo kan 

het zijn dat Burger volgend jaar 
opnieuw de leiding van de con
ventie op zich neemt. Formeel 
dient het bestuur elk jaar een 
conventie-manager aan te wijzen. 
Gommert Burger is hel tweede lid 
van verdienste bij DABS. 
Musical direclor Bob Slavenburg 
kreeg de titel eerder. DABS kent 
ook de onderscheiding van erelid. 
Deze werd toegekend aan oud
president Theo van Dijk en aan 
oud-secretaris Aal Snellink. 

Redactie 

Heerhugowaard heeft zijn eigen 
barbershop-koor, sterker nog: 
twee barbershop-koren. In juni 
zijn wwel het mannenkoor Sir 
Hugo's Worthy Singers als het 
vrouwenkoor The Hugo Barber 
Ladies van start gegaan, met 
26 mannen en 19 vrouwen. Ze 
streven ernaar reeds begin vol
gend jaar de eerste openbare 
optredens te verwrgen. Als 
dirigenten zijn aangetrokken 
Jaap Dekker en Linda Gelauff. 



Vooniuer bij de mannen is Jaap 
Meinema. Sir Hugo's Worthy 
Singers heen aangekondigd zich 
per 1 september aan te melden bij 
DABS. 
De koren zijn redelijk snel van de 
grond gekomen. Eind 1993 gaf 
cultureel manager Mart Vegelien 
van de Culturele Raad 
Heerhugowaard de aanzeL Samen 
met Jaap Mcinema uit de 
Culturele Raad kwam hij op hel 
idee een barhershop-kwartet op te 
richten. Maar na het plaatsen van 
twee berichten in de plaatselijke 
kranten, rolden de leden binnen. 
Het idee van het kwartet kreeg 
voorlopig een plaatsje in de ijs
kasL Voortvarend pakten de twee 
de oprichting van twee koren aan. 
Ze gaan samen in de Vereniging 
Barhershop Singing 
Heerhugowaard. 
Vanaf het begin onderscheidde 
zich Heerhugowaard met een 
bijna professionele aanpak. Ter 
kennismaking in de Culturele 
Raad werd meteen een bestaand 
kwartet ingeschakeld. Contacten 
met barhershop-koren werden 
ook snel gelegd. Aankondigingen 
kregen een professioneel lintje. 
Kortom, de organisatie in 
Heerhugowaard wijst op een 
gedegen aanpak. 
Het correspondentie-adres van de 
Vereniging Barhershop Singing 
Heerhugowaard is: 
p/a Mart Vegclien, 
Waterradmolen 51, 1703 PC 
Heerhugowaard. 

RedtJCtie 

Hocwel het aantal inschrijvingen 
wat kleiner was dan in vorige 
jaren, was de Amerikaanse con
vemie in Miami begin juli weer 
een eerste-klas barbcrshop
evencmcnt. Bij de kwartetten 
ging het gevecht om de eerste 
plaats voornamelijk tussen 
Yesteryear en Marquis. Dit laatste 
won. Bij de koren was er slechts 
vier punten vcrschil tussen 
Alexandria Harmonizers en New 
Tradition. 
In de kwartfinale van de kwartet
ten slaagde Yesteryear er nog in 
met vier punten (op 2640) voor te 
blijven op Marquis. Maar ditlaat
ste kwartet pakte in de halve 
finale een voorsprong van 15 
punten en in de fmale bleek het 
vcrschiltussen l en 2 niet minder 
dan 67 punten te bedragen. 
Bij de koren waren de verschillen 
nog kleiner. Winnaar Alexandria 
Harmonizers eindigde met2726 
punten, New Tradition behaalde 
slechts vier punten minder, 2722. 

DABS-TUNES 

De uitslag van de eerste vijf 
kwartetten: 
I. Marquis (8021 punten) 
2. Yestcrycar (7954) 
3. Nightlife (7937) 
4. Standing Room Only (7639) 
5. Backbeat (7444) 

De uitslag van de eerste vijf 
koren: 
I. Alexandria Harrnonizers (2726 
punten) 
2. New Tradition (2722) 
3. Ambassadors of Harmony 
(2695) 
4. Southem Gateway Chorus 
(2655) 
5. Grcat Northem Union (2570) 

Kopij DABS-Tunes 
Het volgende nummer van 
DABS-Tunes zal verschijnen 
rond 23 december 1995. Kopij 
gelieve u uiterlijk drie weken 
tevoren (2 december) te sturen 
aan: 

Redactie DABS-Tuncs 
Koningin Julianaweg 16, 
3628 BN Koekengen 

Mocht u DABS-Tunes niet ont
vangen, neem dan contact op met 
de secretaris van uw koor. Heeft 
hij ook geen exemplaren meer, 
bel dan met Gommert Burger, 
01102-43580. 
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Het lijkt wel een halszaak te worden om een ongekende prestatie 
neer te zetten op de DABS-conventie. Strebers? Nee, heerlijk, de 
inspanning van vier Zeeuwse mannen om eerste te worden in De 
Doelen. Hier volgt het eerste van twee artikelen over de avonturen 
van Memhers Only: bass Rob Imanse, bariton Kor de Vos, tenor 
Ger Zijnen en lead Jan François, die tevens de auteur is van dit artikel. 

Het is tweeëntwintig dagen exact 
voor de conventie. Tweeëntwintig 
dagen voor de executie, zo voelt 

het ongeveer. Vorig jaar septem
ber zijn we al begonnen met de 
voorbereidingen voor die enge 

Tenor Ger Zijnen, lead Jan François, bariton Kor de Vos en bass Rob 
lmllnse, samen het kwartet Memhers Only. 

OABS-TUNES 

tien minuten op het podium van 
De Doelen. De laatste tijd heeft 
de koorts hevig toegeslagen. Zelfs 
nu het kwartet niet vierstemmig 
kan zingen wegens een keelont
steking van ondergetekende, 
wordt er driftig twee tot drie keer 
per weck doorgerepeteerd. Dan 
maar alleen de Presentation 
geoefend. 
Eind februari hadden we 
Madeline Jeory een weekeinde te 
gast op onze uitnodiging om ons 
eens nink onder handen te nemen 
en een aanzet te maken tot wat in 
deze dagen de eindsprint heet. 
Madclinc is een geregistreerde 
Singing-judgc en houdster van 
maar liefst drie gouden medailles 
met drie verschillende kwanetten. 
Dat dwingt respect af. Daarnaast 
is ze in staat ons zodanig te 
motiveren dat aan het einde van 
het weekeinde een stevige basis is 
gelegd voor iets waarvan we zelf 
vinden dat het nog beter moet 
Snel een tweede coach ingescha
keld: Rob van der Meule. Hij is 
de voormalige dirigent van Sea 
Sound Singers. Met dat koor 
behaalde hij vier keer de nationale 
titel. Hij is afgestudeerd zangpe
dagoog aan het Tilburgs conser
vatorium, is een begenadigd 
barhershop-arrangeur en zingt 
momentcel een rol in The 
Phantom ofThe Opera in het 
Schcveningse Circustheater. Rob 
is onmiddellijk bereid als we hem 
vragen en maakt tot aan de con
ventic om de twee weken plaats 
voor ons in zijn drukke agenda. 
Hij belooft, net als Madeline, om 
ons op de dag zelf te komen 
helpen tot aan het randje van het 
podium. 
Wat staat er eigenlijk allemaal op 
het spel? Als je zo leest wat wc 
allemaal uit de kast sjorren, lijkt 
het een halszaak te worden om 
een ongekende prestatie neer te 
zetten tijdens de eerstvolgende 
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DABS-conventie. Heerlijk, beste 
lezer! Ik kan niet anders zeggen 
dan Hééééérlijk! Een lolletje in 
een kwartet moet kunnen, maar 
het echte harde werken met een 
gemotiveerde coach voor je, en 
dat geluid maken, of bijna dat 
geluid maken zoals je dat kent 
van bandjes en ceedees, dat is een 
werkelijke beloning. Daarom is 
het w heerlijk en wil je alleen 
maar meer, en alleen maar beter. 
Zodanig professioneel en voorbe
reid in de schoenen staan dat een 
slecht optreden out of the 
question is, uitgesloten, dat is de 
echte uitdaging. 
Voorbij de DABS-conventie ligt 
nog een uitdaging: de internatio
nale conventie in Salt Lake City 
volgend jaar. Alleen als je wint! 
Wat een stelletje strebers, zal 
menigeen zeggen. Maar vergeet 
niet dat we tijdens de repetities 
ook nogal eens kronkelend van 
het lachen over de vloer kruipen, 
waardoor repeteren een soort 
feestavond wordt. Stel je voor, 
twee of drie feestjes in de week 
en nog lekker zingen ook. 
Wij zijn totaal toegewijd aan een 

en hetzelfde doel, net wals Jim 
Debusman onlangs in DABS
Thnes schreef. De unit, de een
heid staat ten allen tijde voorop. 
En wat zijn we bevoorrecht met 
twee coaches die bereid zijn 
zoveel van hun kennis met ons te 
delen. Dat is de ware barbershop
spirit en tegelijk de volgende uit
daging. 

De unit bevestigen 
Ziucn wc, achttien dagen voor de 
executie, nog op schema of niet? 
Ik weet het niet goed meer. We 
zijn druk doende met onze Stage 
Prcscncc. Tegenwoordig heet dat 
Presentatie, maar wij volharden 
crin het af te koren als SP. Wij 
Es-Picën, en daarmee uit. 
Rob kijkt bedenkelijk als we een 
beweging hebben uitgevonden die 
slechts een van de vier moet uit
voeren omdat het anders een te 
grote beweging wordt, vinden we. 
Zomaar even een gesture, gebaar 
om een accent te leggen. Het 
gebaar op zich wordt goedge
keurd, maar Rob fronst zijn 
wenkbrauwen bij de uitvoering. 
'De rest doet niets,' is zijn 

TAPPERIJ 

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

Breede Haven 13, 5211 TL 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073 - 145884 

commentaar. Ja, dat was ook de 
bedoeling, als we het alle vier 
doen is het een vééééél te groot 
gebaar en mist het subtiliteit (wc 
vinden dat het ook subtiel moet 
zijn). Oké. Rob is het met ons 
eens. Toch moet de rest ook iets 
doen. Niemand weet wat. 'Ik weet 
wat het is,' roept Rob ineens met 
eureka-stem. 'Op het moment dat 
die ene dat ene gebaar moet 
maken, laten jullie het helemaal 
aan hem over. Dat is niet goed. Ik 
moet aan de andere drie kunnen 
zien dat er iets gebeurt. Jullie 
moeten dat met ogen en lichaam 
duidelijk maken, dat het niet een 
kleine solo is van de een of 
ander.' 
Wc kijken hem dwaas aan na zijn 
zoveelste spraakwaterval. Het is 
even stil. 'Ooh, ik weet al wat je 
bedoelt. Wc moeten de unit 
bevestigen.' 
Verdraaid, dat is het. En iedereen 
doet het, en het werkt. Tenminste, 
als wc het niet vergeten. 

Ideeën 
Veel repeteren is ook veel ideeën 
krijgen. En aan steeds meer klei
ne dingetjes wordt gesleuteld om 
ze te vervolmaken. Steeds weer 
worden ook dingetjes geschrapt. 
En plotseling zijn daar de woor
den van Madeline Jeory die ons 
in vcrwarring brengen. 
Madeline is vorigjaar naar de 
caJegory-school van SPEBSQSA 
geweest als een van drie vrouwe
lijke deelnemers tussen honderd
vijftig mannen die met succes het 
examen aflegden. Als een van de 
meest subjectieve uitspraken van 
de judgcs bij de kwartetten, bleef 
haar bij: 'I feit you we re intimida
ting me'. Dat was de tegenhanger 
van beUevabie performance, de 
geloofwaardige uitvoering, de 
oprechtheid van het kwartet als 
geheel, als unit. 
Waar ligt dan de grens, kan de 



performer zich afvragen. 
Wanneer ga je over de grens van 
geloofwaardig en oprecht naar 
intimiderend. Dat is dus niet aan 
te geven in woorden, dat moet je 
zelf voelen. We raken er gedepri
meerd van. 

Execute your movement 
Nog steeds dat vcrmaledijde 
ge-Es-Pie. We staan voor een 
gigantische spiegelwand in 
compleet tenue. Bij vier man in 
hetzelfde kleed zie je iedere niet
synchrone beweging nog een 
beetje duidelijker. 
Kor, de bariton, gaatte ver door 
zijn knieën, waardoor de anderen 
als lange manne:t zo'n beetje op 
de hurken komeil te zitten om de 
schouders op gelijke hoogte t.e 
krijgen. 'Excuse my languagc, 
heren, maar wat een gemieren
euk.' 
Nog steeds gaan handen niet 
gelijk naar voren op het goede 
woord. Doen we het langzaam en 
op gesproken tekst, dan lukt het 
wel. 'Het zit'm in de uitvoering', 
oreer ik opgewonden. 'Zo'n bewe
ging moet een pistoolschot zijn. 
Kan maar op één plek beginnen. 
Beweging, einde beweging.' 
Gentlemen, execute your move
ment. Opeens gaat het goed. Nog 
eens en nog eens, met het zweet 
op de ruggen. 
Daar is de fotograaf. 

Jan François 

Volgende keer: drie lange man
nen en een korte, met de broek op 
de schoenen voor de fotograaf; 
op weg naar een kampioenschap. 

DABS-TUNES 

Omdat hij in zijn hotel toch niets anders te doen had, zocht de 
advocaat Owen Cash een maatje om te zingen. Hij vond de effec
tenhandelaar Rupert Hall en samen zongen ze You Teil Me Your 
Dream. Dat beviel zo goed dat ze besloten het barhershop
zingen nieuw leven in te blazen. AanvankeiUk bij wijze van grap. 
Hieronder het eerste deel van een serie over de geschiedenis van 
barhershop in Amerika. 

Niemand zal ooit meer weten 
wanneer het eerste barbcrshop
akkoord uit de stemmige strotten 
van een kwartet is ontloken. De 
Amerikanen beweren dat barber
shop als nieuwe zangstijl tegen 
het einde van de negentiende 
eeuw is ontstaan. Europese 
muziekkenners houden vol dat 
er al in de zestiende eeuw bij de 
kapper werd gezongen. Maar vast 
staat dat het huidige barhershop
pen een uit de hand gelopen grap 
is. Die begon in april 1938 in de 
Verenigde Staten en tot op heden 
hebben zo'n 40 duizend zangers 
en 35 duizend zangeressen over 
de hele wereld zich met harts
tocht eraan overgegeven. 
Alleen al de naam van de stich
ting wijst op een komieke inslag: 
SPEBSQSA. Bij de oprichting in 
1938 was het nog erger: 
SPPBSQSUS. Deze handvol 
letters stond voor Society for the 
Preservalion and Propagation of 
Barber Shcp Quartel Singing in 
the United States. De huidige, 
nog altijd onuitsprekelijke afkor
ting staat voor Society for the 
Preservation and Encouragemenl 
of Barbershop Quartel Singing in 
America. Nooit voluit Spebsqsa 
te noemen of Spebsqua, maar Es 
Pie Ie Bie Es Kjoe Es Ee of de 
Society. 

Het idee ontstond in april1938, 
toen de 46-jarige advocaat Owen 
C. Cash en de effectenmakelaar 
Rupert I. Hall elkaar ontmoetten 
in hotel Muehlbach in Kansas 
City. 
Cash voelde zich eenzaam in het 
hotel en hij zocht Hall op, die 
daar ook logeerde en die hij 
oppervlakkig kende. 'Kun jij 
tenor zingen?' vroeg Cash. 
Waarop Hall het typische barher
shop-antwoord gaf: 'Ik ben de 
beste barbershop-tenor in de 
Verenigde Staten'. 
De twee concludeerden na het 
zingen van You Teil Me Your 
Dream dat ze samen verschrikke
lijk goed waren. Ze mobiliseer
den nog een stel zangers in de 
hotellobby, met wie ze zich terug
trokken in de kamer van Hall en 
kwamen tot 'tamelijk goede 
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kwartetzang', zoals Cash achteraf 
zei. 
In de trein terug naar hun woon
plaats Tulsa besloten ze een 
poging te wagen de oude liederen 
te doen herleven. 

Op 6 april 1938 schreven ze daar
om de volgende brief aan hun 
vrienden. 
'In deze tijd van dictalOrsen 
regeringscontrole is het enige 
privilege, gesteund door de Bil/ 
of Rights en op geen enkele wijze 
gecontroleerd of gestuurd, de 
kunst van het Barber Shop 
Kwartet zingen. Zonder enige 
twijfel hebben wij het recht van 
'vreedzame samenkomst' hetgeen, 
naar mij door deskundige wette
lijke autoriteiten is verzekerd, ook 
kwartet-zingen omvat. Schrijvers 
dezes hebben lange tijd over
wogen dat er iets moet worden 
gedaan aan het aanmoedigen van 
het plezier in dit laatste bolwerk 
van menselijke vrijheden. 
Daarom hebben we besloten een 
zangfestival te houden in de Roof 
Garden van de Tu/sa Club op 
maandag IJ april om half zeven 
des avonds.' 

De toon van de brief is vcrklaar
baar uit het jaartal 1938. Ook in 

de Verenigde Staten was het crisis 
en ook daar wierp de Tweede 
Wereldoorlog haar dreigende 
schaduw vooruit. 

Cash en Hall wisten niet meer 
dan veertien namen te verzinnen 
waar ze de brief naartoe konden 
sturen. Maar meteen toen de brief 
de deur uit was, begon de tele
foon al te rinkelen. Zesentwintig 
mannen verschenen uiteindelijk 
op de eerste bijeenkomst van de 
stichting met de lange naam. 
Terwijl Rupert Hall tijdens die 
bijeenkomst even iets te eten ging 
halen, stond Owen Cash toevallig 
in de buurt van radioman Donnie 
O'Donovan, Elmer Lawyer van de 
Tulsa Paper Company en een 
zekere Puny Blevens. 'Wel, waar 
wachten we op?' vroegen ze 
elkaar. Ze begonnen te zingen, 
Down Mobile heette de song, en 
daar stond het eerste barbershop
kwartet onder auspiciën van de 
Society. 
De vier zetten een nieuwe stap in 
de geschiedenis van het barber
shop-zingen. 

Jacques de Jong 

Volgende keer: de geschiedenis 
van barhershop-zingen vanaf 
1600 tot heden. 

Uw koor. Uw C.D. 
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Voor geluidsopnamen van Uw koor bent U 
bij ons al tien jaar aan het juiste adres! En bij 
onze toch al complete e .D.-pakketten ont
vangt 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. 04780 12941 

Op de volgende zaterdagen in 
1995 houden DABS-bcstuur en 
Raad van Afgevaardigden (RvA) 
hun vergaderingen: 
16 september Rv A 
28 oktober dagelijks bestuur 
18 november RvA 

61718 oktober 
Conventie Ierland 
In Limerick houdt de lABS haar
conventie. Op zaterdag 7 oktober 
vinden de contests en de show 
plaats. 

13 okiOber 
Barbershop-show, georgani
seerd door de Culturele 
Commissie Kapelle. 
Zaal De Vroone, Kapelle 
(Zeeland). 
De gehele Zeeuwse barbcrshop
wereld zal erin optreden. 
Informatie: Gommcrt Burger 
01102-43580. 

27 oktober 
Barbershop Spektakel van 
Coastline Chorus. 
Theater Arsenaal te Vlissingen. 
Daar treden op zowel de kam
pioenen van Holland Harmony 
als van de DABS-conventie. Bij 
de kwartetten zijn dit de vrouwen 
van Riverside Quartet uit 
Geldermalsen en de bij de man
nen Members Only Uit 
Vlissingen. 
Vcrder vcrlenen medewerking het 
vrouwenkwartet Seagals uit 
Burgh-Haamstcdc en het man
nenkwartet Brand New Uit 
Vlissingen. Uiteraard levert ook 



het organiserende koor Coastline 
Clwrus onder leiding van Wouter 
Moraal zijn bijdrage. Willem 
Elsink van The Heart of Holland 
Clwrus is de presentator. Voor 
liefhebbers van barhershop-zin
gen is deze happening een must. 
Kaarten zijn te reserveren bij 
André van Overbeeke 01189-
2403. 

11 november 
Internationaal Barhershop 
Festival 
in theater De Lampegiet te 
Veenendaal. 
The Midland Hannonizers' Sound 
houdt voor de derde keer zo'n fes
tival. Deelnemers zijn onder 
andere Der Erster Kölner 
Barberslwp Cluö en het vrou
wenkoor Ladies First uit 
Dortmund. Ook Nickelodeon, het 
kwartet dat in Eurodisney bekend 
werd, treedt op. Uiteraard ook de 
koren en kwartetten van The 
Midland Harmonizers' Sound. 

16 maart 1996 
Jubileumshow van Dolphin 
Barher Mates en New Ac hord 
in het Cultureel Centrum te 
Harderwijk. 
Houdt die avond vrij want er staat 
een en ander te wachten wat u 
niet mag missen. 

30 juni- 7 juli 1996 
Internationale Conventie 
SPEBSQSA. 
Salt Lake City, Utah, USA. 

DABS-TUNES 

We zijn deze serie over doe-het-zeiven bij het zingen begonnen 
(DABS-Tunes van maart) met het bespreken van de houding als de 
basis voor goed zingen. Deze keer gaan we verder met adem en 
ademsteun. Het is belangrijk te weten dat alles wat we in deze serie 
bespreken met elkaar verband houdt. Een goede houding heeft te 
maken met goed ademen. De serie is vertaald uit het blad The 
Pitchpipe van Sweet Adelines International. 

De toon die we voortbrengen 
drijft op een stroom van lucht; 
de adem is de brandstof voor het 
geluid dat we produceren. De 
spieren voor het ademen zijn de 
tussenrib-spieren, het epigastriwn 
en de buikspieren, waartoe ook 
het middenrif behoort. (Het 
epigastrium kun je voelen als je 
je hand pal onder het borstbeen 
legt, vervolgens de linkervuist 
tegen je mond plaatst en daar
tegen blaast zonder lucht uit te 
blazen. Het epi gastriurn voel je 
dan opzwellen.) 
Oe longen zijn de opslagplaats 
voor de brandstof. Maar de lon
gen zijn organen, geen spieren. 
Ze zijn elastisch, maar niet in 
staat onafhankelijk te bewegen; 
de beweging van de longen wordt 
altijd ergens anders veroorzaakt. 
De longen liggen tegen de ribben
kast en tegen het middenrif aan. 
Als de ribbenkast wordt uitgezet, 
drukt deze de longen omhoog en 
naar buiten. Als het middenrif 
omlaag wordt gedrukt, komen 
de longen mee omlaag. Als de 
longen op deze wijze worden uit
gezet - omhoog brengen van de 
ribbenkast en omlaag duwen van 
het middenrif- ontstaat een 
gedeeltelijk vacuüm en er stroomt 
lucht in de longen. Bij een goede 
werking van de spieren hoeft de 
zanger daarvoor niets te doen. 

De doorgang behoeft alleen maar 
open te staan. De beweging van 
tussenribspieren en middenrif 
veroorzaakt het inademen. 
Wat het ademen bij zangers 
anders maakt dan normaal ademen, 
is de werking van de ribbenkast. 
Bij normaal ademen zet de rib
benkast uit om zuurstof binnen te 
halen, vervolgens zakt hij in als 
de adem wordt verbruikt. Bij het 
zingen willen we het gevoel heb
ben van een stevige steun voor 
de longen met behulp van tussen
rib- en buikspieren. Daardoor 
zakt de ribbenkast niet in bij het 
uitademen. Het biedt een gevoel 
van ontspannen weerstand: de 
ribbenkast hoog en wijd houden, 
zonder deze te laten zakken (zie 
ook de vorige aflevering van 
DABS-Tuncs). 
Deze manier van ademen geeft 
een zanger controle over zijn 
adem. Zo kan hij/zij de stroom 
van lucht gebruiken om de toon 
gestadig te laten vloeien. Controle 
over de adem veroorzaakt con
stante ademsteun. We bereiken 
dat als we de ribbenkast niet de 
kans geven in te zakken. 
Tegelijk met het gebruik van de 
tussenribspieren om de ribbenkast 
hoog te hoouden, gebruiken we 
de buikspieren voor de steun. De 
buikspieren moeten ontspannen 
zijn bij het inademen, zodat het 
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DABS-TUNES 

middenrif geheel omlaag kan 
zakken, zonder weerstand van 
beneden af. Tijdens het zingen 
gaat hel middenrif enigszins 
omhoog, terwijl hetlucht uit de 
longen drukt die weer de toon 
produceert. Doordat de ribben
kast hoog en wijd wordt gehou
den, komt het middenrif enigszins 
omhoog en dan hebben we betere 
controle over onze adem. 
De ontspannen weerstand die het 
inzakken van de ribbenkast tegen
houdt, voorkomt ook dat de adem 
te snel wordt uitgeblazen. Het 
komt erop neer dal voor goede 
ademsteun weinig meer nodig is 
dan het uitzeuen van de borstkas 
vóór het inademen, tegelijk met 
het uitzetten van de buikspieren. 
Het gevoel dat daarbij ontstaat, 
moeten we vasthouden tol het 
einde van elke zin. 

Het is belangrijk te weten dat de 
spieren die we tijdens het zingen 
gebruiken, niet worden gebruikt 
bij het gewone, 'dagelijkse' ade
men. Dus zijn ze niet sterk. 
Zangers dienen daarom deze 
spieren te ontwikkelen. Hieronder 
volgen enkele oefeningen. 
Resumerend, als we inademen bij 
het zingen ontspannen zich de 
buikspieren en de tussenribsspie
ren zetten uil, zodat we vol inade
men. Bij het uitademen houden 
de tussenribspieren de ribbenkast 
tegen, zonder extra spanning, ter
wijl de buikspieren het middenrif 
ondersteunen als dit geleidelijk, 
traploos, omhoog gaat om een 
gestadige, gecontroleerde lucht
stroom te produceren. 

BettyTracy 

De volgende DABS-Tunes 
biedt een aantal oefeningen om 
de "zangspieren" te ontwikkelen. 

M us1c P RESS D isTRlBUTORs 

Het Portable Podium 

Mu re PRESS DtSTRtBLITOR 
Po,tt•u' .\21/1. 75lXI DG En.,.h,·d~ 
Tddoon ll5.>·.107-lfl3 
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Op tOurnee 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 i desgewenst uit· 
breidbaar met een veilige railing. 
Het Tourmastersysteem iseen\·oudig te tran poneren. Elke 
unit i daartoe voorzien van rubber wielen. ingebouwde glij· 
tangen en hand\·atcn. 

Tourmaster is ste,ig, gemakkelijk uitbreidbaar en niet duur. 1 .illllll!lll 
Wilt u meer "eten? Bel dan ,·oor een gratis inrormatiepakket. i'ol 


