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Herman Feitsma heeft zijn 
periode als DABS-president er 
na drie jaar op zitten. Als zijn 
opvolger dient zich aan Johan 
Kruyt, 38 jaar, bestuurslid en 
bariton bij het Heart of Holland 
Chorus in Nieuwegein. Kruyt is 
de enige kandidaat tot nu toe. 
Hieronder introduceert hij 
zichzelf. 

Het lijkt me wat ambitieus om 
meteen een stonn aan te kondigen, 
maar we staan wel op een belang
rijk punt in de tijd waarop een 
aantal ui tdagingen onze inzet 
vragen. Zo staan we aan de voor
avond van een nieuwe conventie 
in het jaar waarin DABS zijn 
tienjarig bestaan viert. Niet alleen 
een goede reden om eens lekker 
met elkaar te klinken, maar ook 
een goed moment om onszelf 
eens even flink achter de oren te 

krabben en ons te beraden op de 
komende tien jaar. Waar staan we 
nu en wat willen we in de toe
komst? Afgelopen jaren is er hard 
gewerkt aan een beleidsvisie die 
de bedoeling heeft daarvoor een 
richtlijn te zijn. Met dü instru
ment in het achterhoofd ligt er 
de belangrijke gezamenlijke taak 
voor ons allemaal om de visie in 
concrete plannen en aktiviteiten 
om te zetten vanuit de behoeften 
zoals die er nu liggen. 
Als ik op dit moment een motto 
zou moeten verbinden aan mijn 
plannen voor en met DABS, dan 
zou dat 'GO' zijn waarbij de letters 
staan voor Groei en Organisatie. 
Groei te bereiken door een aan
was van Uongere) leden die met 
een actieve public relations 
moeten worden benaderd; ver
broedering met internationale 
mogelijkheden; en zingen als 
'fitness voor de ziel'. Met 
Organisatie doel ik op DABS aJs 
daadwerkelijke vraagbaak met 
'starterspakketten'; op communi
catie met de aangesloten leden 
(zoals nu gebeurt via DABS
tunes en DABS-notes) en ook 
met voorzitters en dirigenten. Tk 
denk ook aan de opleidingen 
(oriëntatie- en di rigentencursus
sen en harmony colleges). Er zijn 
zoveelleuke uitdagingen te 

bedenken. 
Wil ik te veel? Nee. Tk denk het 
niet. In een organisatie als de 
onze, met een kleine zeshonderd 
leden, zit vast meer dan zangtalent 
alleen. Als we alleen zingen voor 
applaus, krijgen we ook niet meer 
dan dat. Willen we meer, willen 
we een toekomst voor DABS en 
een muzikale toekomst voor onze 
fantastische hobby, dan hangt dat 
mede af van ieders inzet. 
Voor ik mijn koffers pak voor een 
baroershop-vakantie naar Amerika, 
wil ik de gouden medaille-win
naars van de Conventie 1995 heel 
veel sterkte en vooral plezier toe
wensen tijdens de World 
Harmony Jamboree en de 
International Contest in Salt Lake 
City. Als Hollanders worden wij 
daar op handen gedragen; 'we 
can't loose', wat de uitslag ook 
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mag zijn. Maar het belangrijkste 
is toch wel, zoals onze dirigent 
Tom de Rooij zo treffend zei, dat 
we met een tevreden gevoel van 
het podium afkomen. Leden van 
Members Only en The Heart of 
Holland Chorus, barbershoppend 
Nederland zingt in gedachten met 
jullie mee! Let's GO'. 

Johan Kruyt 

Op 10 en I I mei 1996 vond te 
Stockholm de 16de SNOBS 
conventie plaats. SNOBS staat 
voor de Society of Nordie 
Barhershop Singers en bestaat 
al bijna twintig jaar. Hoewel de 
organisatie tien koren onder zijn 
leden telt (met 360 zangers), 
deden er maar zes mee aan de 
competitie. Bij de kwartetten 
gaven elf van de twintig actede 
precence. Mijn vrouw Henny en 
ik waren gasten van SNOBS. 
Het was een heel goede conven
tie, waarvan de organisatie dit 
jaar lag in handen van de Vocal 
Vikings, het oudste SNOBS-koor. 
Dit koor heeft ook al enkele keren 
in Nederland opgetreden. De 
beste koren zijn gesitueerd in en 
rond Stockholm. De al eerder 
genoemde Vocal Vikings bestaan 
nog steeds maar er zijn meer 
koren uit voortgekomen. The 
Entertainmen is het grootste (80) 
en waarschijnlijk ook het beste 
koor. Het zal dit jaar meedoen 
aan de SPEBSQSA-competitie in 
Salt Lake City, evenals onze 
eigen Heart of Holland Chorus. 
De andere opsplitsingen zijn de 
Stockholm Chordm.asters en A 
Capella Academy beide ook zeer 
goede koren. Nieuw was een 
Deens koor uit Aarhus, The 
Singing Barbers. 
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De jury bestond uit: Graham 
Sutton, Singing, Jim Massey, 
Presentation en David Wright, 
Music. Hetzelfde panel jureerde 
ons tijdens de conventie in 
Rotterdam .Tijdens de conventie 
liep ik een bekende tegen het lijf; 
Cart Breitholz, die gezongen 
heeft bij Four Pleasure. Hij is een 
Zweed, getrouwd met Mieke, een 
voormalige Sea Sound Singer. Ze 
willen graag de groeten doen aan 
alle bekenden in Nederland. 
Na de Saturday Night Show volg
de een afterglow, die ongeveer tot 
3 uur duurde. Tijdens die after
glow werden Henny en ik er al op 
voorbereid dat er nog een zeer 
speciale after-afterglow was. Cart 
vertelde dat er bij 'Nicholas' 
altijd nog iets extra's gebeurde. 
Dit was alleen voor de echte 
barhershop rats. Hij was er 
afgelopen jaar kampioen geworden. 
Kampioen My wild lrish rose 
speed singing. 
Nichelas is de dirigent van de 
Vocal Vikings en organiseert dit. 
Er worden dan ad hoc kwartelten 
gevormd, die allemaal speciale 

opdrachten krijgen. Er was bij
voorbeeld tag leren in vijf minuten 
en dan uitvoeren, Snel-zingen. Of 
twee tonen lager of hoger zingen 
dan waar de song in staat 
geschreven. Op je allerhardst 
zingen en zo. Al met al een zeer 
inspannende en heftige bezigheid. 
[k was de klos met een sexy-per
formance van My wild lrish rose. 
Waarbij ik de Zweden in extase 
kreeg door ze een blik te gunnen 
op mijn kuiten. 
Voor een aantal deelnemers 
betekende deze zeer speciale 
afterglow, dat ze de volgende 
morgen in hun netle pak aan het 
ontbijt zaten. Ze waren simpel
weg doorgegaan. 
De clinics waren erg goed. De 
tijdens de competitie opgenomen 
video, werd eerst bekeken en 
vervolgens besproken door het 
jury-panel. Het hele koor was 
hierbij aanwezig. 
Al met al een conventie om met 
plezier op terug te kijken. Die 
Zweden kunnen wel waL 
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De uitslagen waren: 

Koren: 
I. Stockholm Chordmasters 468 
2. A Capella Academy 457 
3. The Singing Barbers 411 

Kwartetten 
I. Jambalaya 876 
2. Extra F.dition 852 
3. Four Others 833 
(De kwartetten deden ook een 
semi-finale, dus de punten telden 
dubbel.) 

Vergelijking 
Als we nu de scores van de hoog
ste drie in deze competitie eens 
vergelijken met die van de DABS 
uit 1995, krijgen we een aardig 
inzicht in de niveaus van beide 
organisaties. 
DABS (530 leden) heeft I B- en 
2Bmin- koren en I B- en 2Bmin
kwartetten. SNOBS komt uit op 
2Bplus- en I Bmio-koren en 
I Bplus- en 28-kwartetten. 
SNOBS scoort dus wat hoger dan 
DABS. Wetende dat ze langer 
bestaan, is dat niet zo vreemd. 
Maar ik kijk nu al weer uit naar 
onze volgende conventie. Eens 
zien of we de algemene scores 
weer iets kunnen verhogen. 

Herman Feitsma, president 

Speciaal voor kwartetten komt er 
in het weekeinde van I 0 november 
een aparte coaching. Het initiatief 
is afkomstig van het kwartet 
4 Again uit Lelystad. DABS heeft 
daarop dankbaar ingehaakt vanuit 
de veronderstelling dat betere 
kwartetten ook betere koren tot 
gevolg zullen hebben. 

In april kregen alle kwartetten 
een uitnodiging en in mei hadden 
er twaalf definitief toegezegd te 
zullen komen. Daaronder atle 
toppers. Drie of vier kwartetten 
lieten (nog?) niets van zich horen. 
Uit de toezeggingen b)jjkt zeker 
hoezeer de noodzaak wordt 
gevoeld zich te laten coachen. 
De plaats van handeling is nog 
niet bekend, vertelde desgevraagd 
Rob Hofland van 4 Again. (Ex)
president Herman Feitsma van 
DABS heeft hem toegezegd te 
zullen zoeken naar een of meer 
buitenlandse deskundigen die op 
de kwartettendag kunnen 
coachen. 

Redactie 

'Het is een hartewens van kam
pioenen om gevráágd te worden 
door andere barbershoppers', liet 
Joost Kemme van Why Four zich 
ontvallen tijdens de jongste 
vergadering van de Raad van 
Afgevaardigden. Maar ze worden 
zo weinig gevraagd, was zijn con
clusie na zoveel jaar kampioen
schap. Is er soms een soort 
schroom bij de koren om een 
kampioenskwartet uit te nodigen 
voor een show? 
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'Hebben wij zo' n aparte status?' 
vroeg Kemme zich af. Hij merkte 
daarbij op dat een kwartet voor 
het optreden in een show van een 
barbershoporganisatie meestal 
alleen 'reiskosten en een con
sumptiebon' vraagt. Het is in 
de barbershopwereld nog altijd 
gebruik 'onder ons' geen honora
rium te rekenen. 
'Het gaat dus niet om grote 
bedragen, zoals bij bedrijfsfeest
jes', legde Kemme uit. In de 
RvA-vergadering vertelde hij dat 
Why Four leuke optredens had 
bij de vrouwenorganisaties in 
Zaandam en Rockanje. 'Het gaat 
heel goed, we bestaan nu zeven
tien jaar, waarvan twaalf in de 
huidige samenstelling'. 

De volgende DABS-tLmes ver
schijnt op 28 september. Kopij 
graag drie weken tevoren bij de 
redactie, dus voor 7 september. 
Bij voldoende aanbod van drin
gende nieuwtjes of aankondigin
gen kunnen we ook een DABS
IWie uitbrengen. 
Redactie-adres: Jacques de Jong, 
Koningin Julianaweg 16, 3628 
BN Kockengen. 

RvA 
Bestuur 
RvA 
Bestuur 
RvA 

22 juni 
21 september 
28 september 
16 november 
30 november 

3 



OABS-TUNES 

mfïè Heart of .&,.L,,.&&.~ ..... i 
~?:a:::~:::~-;~~/; .... ·~. .. ... ·: ,. .... .. ,.. .. . .. 

I.V,~akt zich op 
!$;:.\~~ .... 

De trip naar Amerika wordt 
onvergetelijk. Op 3 juli vertrek
ken we met een groep van vijfen
veertig (partners incluis) naar het 
bloedhete Salt Lake City (midden 
in de woestijn, een mijl boven 
zeeniveau, aan de rand van het 
grootste zoutmeer ter wereld). 
De thuisbasis van de Mormonen 
die daar vorige eeuw hun stad 
bouwden; pal noord-zuid met in 
het nulpunt het Tabernakel Plein. 
Eind november vorig jaar ben ik 
er namens het koor een lang 
weekeind naartoe geweest. Met 
afgevaardigden van andere koren 
werd ik in een bus geladen om 
22 hotels te bekijken en te beoor
delen. Ook mochten wij een blik 
werpen in het Delta Center. Deze 
betonnen sportarena is straks 
letterlijk het zenuw(en)centrum 
voor alle deelnemende koren en 
kwartetten en het 20 duizend
koppige publiek. 
De afmetingen zijn onvoorstel-
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baar. De afgevaardigde van een 
Amerikaans koor dat al eerder 
meedeed, vertrouwde mij toe dat 
je je op dit soort geweld niet kunt 
voorbereiden. In zijn koor oefenen 
ze de pitch met luidsprekerboxen 
waar alleen lawaai uit komt. Die 
zinderende mensenmassa van 
20 duizend zielen en de golf van 
energie en lawaai die op je af 
komt als het gordijn omhoog 
gaat, maken het onmogelijk de 
pitch goed te horen. Ken 
Buckner, conventiemanager, ver
trouwde ons toe dat een deskun
dige uit Hollywood akoestische 
aanpassingen nodig vond. 
Kosten: een miljoen dollar. 
rn Nieuwegein zijn wij intussen 
met onze eigen voorbereidingen 
bezig. Vocaliseren in de kring, 
'verven' met grote halen van links 
naar rechts en nog even een paar 
nieuwe nummers. Een andere 
kooropstelling omdat we helaas 
niet allemaal meegaan en dan ... 

wat moeten we aan? 
Uit Engeland komt John Batty 
voor een weekend-coaching. 
Alles op video - dus veel'leermo
menten'. We zijn er nog lang niet! 
Snel een rooster voor een paar 
extra repetities. De Amerika
ga-commissie regelt de groepsreis 
en ontwerpt het SLC-nieuws. Na 
Salt Lake City volgt nog een trip 
naar Buffalo. Daarna gaat een 
deel van ons terug. Anderen blij
ven nog. Wat een werk, maar 
ook: wat een kans. Het doel van 
dirigent Tom de Rooy is om met 
een tevreden gevoel van het 
podium af te komen. Niets meer 
en niets minder. 
We gaan ervoor, als een kadoetje 
aan onszelf, omdat Heart of 
Holland Chorus dit jaar vijftien 
jaar bestaat. De lustrumshow 
voor thuis hebben we maar even 
uitgesteld tot oktober. 

Johan Kruyt - The Heart of 
Holland Chorus. 

The Heart of Holland Chorus 



Dankzij Harmonet, het internatio
nale computer-netwerk van 
barbershoppers, kan The Heart of 
Holland Chorus na de 
Amerikaanse conventie in juli 
nog enkele dagen terecht bij the 
East Aurora Chapter in Buffalo, 
staat New York. De uitnodiging 
van president John Fopeano 
kwam als elektronische post 
terecht op de computer van de 
DABS-tunes redacteur. 
Aanvankelijk was de invitatie 
bedoeld voor het kwartet 
Menthers Only, maar dit liet weten 
verhinderd te zijn. Vervolgens 
vroeg Fopeano of wellicht andere 
Nederlandse conventiegangers zin 
hadden te komen. Natuurlijk! Ik 
legde de uitnodiging voor aan 
Heart of Holland Chorus en tot 
grote vreugde van de Amerikanen 
verklaarden 36 zangers en acht 
supportende vrouwen dat ze wil
len komen. 
Vervolgens zette Fopeano zijn 
organisatie aan de gang om te 
zorgen voor privé onderdak bij 
zijn koorleden en voor een aan
trekkelijk programma. Zo staat er 
nu een excursie te wachten naar 
de Niagara watervallen, maar ook 
een bezoek aan (en een optreden 
voor) een honkbal wedstrijd. 
De Amerikanen zorgen ook voor 
enkele optredens, met hun eigen 
Roehester Citorus en met een 
koor van Sweet Adelines. 
Bovendien hebben ze contact 
gelegd met een club van 
Nederlanders om daar te kunnen 
optreden. 
'Uw komst is voor ons een goed 
excuus voor een groot feest ', 
schreef John Fopeano. TerloopS 
liet hij weten dat het verblijf van 
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drie dagen de Nederlanders niets 
hoeft te kosten. 'We hopen dat de 
trip een gelegenheid zal bieden 
voor blijvende vriendschappen", 
schreef hij ook. 
Voornamelijk via elektronische 
post (e-mail) werden de contacten 
verder via het Internet (waarvan 
Hannonet het onderdeel is voor 
de barbershoppers) onderhouden. 
Igno Dur was daartoe de contact
persoon bij Heart of Holland 
Chorus voor de noodzakelijke 
organisatorische aangelegenheden. 
Ikzelf onderhield verder een uit
voerige computer-correspondentie 
met John Fopeano voor het ver
strekken van algemene informatie. 
De Amerikanen zijn buitenge
woon nieuwsgierig naar hun gas
ten. Vandaar dat ik allerlei weet
jes over Nederland overseinde ter 

promotie onder de Amerikaanse 
gastheren, en natuurlijk ook de 
feiten over Heart of Holland 
Chorus en het barhershoppen in 
Nederland. Ze werden en worden 
gepubliceerd in het clubblad van 
het East Aurora Chapter. 
Het zit er breed in dat dit verhaal 
een vervolg krijgt als het koor 
terug is uit Amerika. Het bewijst 
eens te meer hoe barhershop de 
gelegenheid kan bieden voor het 
leggen van internationale contac
ten. Het bewijst ook hoe handig 
het soms is een abonnement te 
hebben op het Internet. 

Jacques de Jong 

Ha.rmony News, het clubblad van 
het East Aurora Chapter, met de 
komst van Heart of Holland 
Chorus op de voorpagina. 

Heart ofHolland Chorus is coming! 
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Bevoorrecht zijn we, beste lezer. 
Bevoorrecht om als Nederlands 
kampioenskwartet op het 
Amerikaanse competitie- en 
showpodium te staan. Berichten 
uit de USA doen ons al vermoe
den dat het laatste 'nieuwigheidje' 
uit Europa een warm welkom te 
wachten staat. 
Onze voorbereidingen zijn intus
sen in een terminale fase aanbe
land. Dat wil zeggen dat we ons 
bijna hartstikke dood zingen. Een 
moordend schema van tenminste 
drie repetities in de weck, met 
daarnaast de nodige sing outs die 
ons van de fondsen moeten voor
zien om de grote oversteek te 
maken. Daarnaast zijn er de reis
beslommeringen, subsidie-aan
vragen, persberichten en dergelij
ke die de huizen De Vos, Zijnen, 
Imanse en François tot allemaal 
kleine barhershop-kantoortjes 
maken. 
We moeten het zonder coach stel
len. Onze brave Rob van der 
Meule oefent zich suf om eind 
mei mee te spelen in de première 
van de musical Catsin 
Antwerpen. Gelukkig weten we 
ons in Salt Lake City weer verze
kerd van onze andere steun en 
toeverlaat Madeline Jeory die 
daar met haar kwartet Checkmate 
ook in de World Harmony 
Jamboree meezingt. 
Donderdag 27 juni rond zessen in 
de avond vertrekken we naar 
Chicago. Daar blijven we tot 
zaterdag. Dan brengen we ook 
een bezoek aan Harmony Hall, het 
hoofdkwartier van SPEBSQSA in 
Ken os ha. 
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Zaterdagavond 29 juni reizen we 
verder naarSalt Lake City waar 
we met een gehuurde auto naar 
een appartement in Snowbird 
zoeven. Snowbird is naar verluidt 
een soort hai-die-hai vakantie
kamp net buiten Salt Lake City. 
Overigens hebben we vernomen 
dat de voornamelijk Mormoonse 
bevolking van SLC naar hun 
geestelijke overtuiging wel zes 
vrouwen per persoon mogen 
trouwen, niet mogen drinken en 
niet mogen roken. Daar schuilt 
een bepaalde logica in. Het lijkt 
ons duidelijk dat je met zo veel 
vrouwen om je heen wel twee 
keer nadenkt voor je naar de fles 
grijpt (ojee, kan dit wel in DABS
tunes, alvast excuses)*. 
Donderdag is voor ons de grote 
dag van de competitie. We zijn 
gemakshalve ervanuit gegaan dat 
we niet de tweede ronde bereiken 
en hebben onze conventiesongs 
van vorig jaar Doelen eens extra 
opgepoetst. 
Vrijdagmiddag is er de World 
Harmony Jamboree waar we 

naast het Wilhelmus een geheel 
nieuw lied zingen. Misschien 
kent u het ook, beste lezer. Het is 
een gedicht van Marsman, 
Herinneringen aan Holland, op 
muziek gezet door Rob van der 
Meule in een Engelse vertaling. 
Het is nogal hoogdravend Engels 
en we zijn benieuwd of die 
Amerikanen het zullen verstaan. 

Thinking of Holland I see brood rivusl 
languidly winding through endless fen/. 

/i nes of incredibly tenuous pop/ar.rl 
likt giant plumes on the polders ritnl. 
A11d sunk in tremendous ope11 expa11sesl 
rhe farmsleads scatrered acr(ISS the plainl. 
Coppice.r. hamlet.v, squattmvers and 
clmrches and e/msl 
composing a rich domainl. 
Low leans the sky. and slowly the sunl 
i11 mist of mother of pearls grows blurredl. 
And far and wide the voice of rhe water/ 
of endless disaster is heard and feartJI. 

Leef met ons mee in Amerika, 
beste DABS'ers. Wij doen u uit
gebreid verslag in volgende edi
ties. 

Jan François- Memhers Only 

*Naschrift redactie: Ja, zo'n stuk 
kan zeker in DABS-tunes. Alleen 
is de officiële Monnoonse kerk al 
ongeveer een eeuw van de veel
wijverij af Eerlijk is eerlijk. 

Memhers Only 



Indachtig de doelstelling om 
ieder jaar een buitenlandse reis te 
maken, neemt het Gents' Quartet 
in september deel aan The First 
World Convivial Festival in 
Hongarije 
Voor Hongarije wordt dit de eerste 
kennismaking met de barhershop 
style, reden waarom nu reeds een 
flink aantal optredens is gepland 
om zoveel en zo breed mogelijk 
onze muziek te introduceren. 

DEltOE MOIIGENDIUH 10 
SlJJ NK 's.Htl<TOCENI!OSO I 

Tlte Midland Harmonizers Sound 
uit Ede heeft een 'homepage' op 
het internet. Het betekent dat het 
koor een informatiepagina heeft 
op dat internationale net van 
computergebruikers. De pagina is 
samengesteld door Jan Voskes. 
Hij vermeldt dat hij nieuws en 
wetenswaardigheden van zowel 
het vrouwen- als het mannenkoor 
op de pagina zet. 
Zo mag Ede de eerste zijn 

Dit wordt de eerste reis zonder 
Henk van Buuren, die na ruim 
tien jaar trouwe dienst het kwartet 
vaarwel heeft gezegd. De bari
partij is inmiddels overgenomen 
door Lindley Gram, een in Neder
land werkende, in België woon
achtige Amerikaan. 
Lindley is ook verbonden met het 
Belgische koor The Capilal Clwrds
men en heeft als bas gezongen in 
het kwartet Single Act. 
fn Hongarije zal ook een Italiaans 
koor optreden. Drie keer raden 
waar de Gents' het volgend jaar 
heen gaan ... 

Theo van Dijk 

TEL0h)7~lll91 
FAX-01•)7~946 ·.·- · . . 

•.· 

geweest. Bijna tegelijkertijd ver
scheen het Eindhovense Soulhem 
Comfort Barher Mates met een 
homepage. De samensteller heeft 
er werk van gemaakt, op verschil
lende volgende pagina's is ruim 
informatie te vinden over barher
shop in het algemeen en het koor 
in het bijzonder. De Eindhovense 
pagina (voor de kenners) is op 
http://www.attache.nl/southem
comfort/ te bereiken 
De pagina van Ede is te bereiken 
als de gebruiker in zijn browser 
(het programma dat de adressen 
op Internet zoekt) tikt: 
http://www. inter. n I. net/users/ A.J. 
Voskes/. 

DABS-TUNES 

De homepage ziet er prima uit. 
Internationale barhershoppers 
kunnen voortaan op hun computer 
bekijken wat Ede te bieden heeft. 
Leuke primeur voor de Midland 
Harmonizers Sound. 
De tijd staat echter niet stil. 
Terwijl wij met de informatie 
over barhershoppers op Internet 
bezig zijn, meldt zich ook The 
Heart of Holland Citorus met een 
plan. Wilko van der Lingen was 
er half mei druk mee bezig. 
Straks zijn minstens drie 
Nederlandse barbershop-homepa
ges achter het Amerikaanse adres: 
http://www.caip.rutgers.edu/-por
ter/shoppers.html/ te vinden. 
(PS. Let op bij het intikken van 
Internet-adressen: geen spaties en 
niet de afbreekstreepjes die wij in 
deze tekst niet konden vermij
den.) 

Redactie 

IJsseisrein Chorus is, zoals te 
verwachten viel, als eerste geëin
digd op de conventie vanSweet 
Adelines in maart. Op het laatste 
moment werd het evenement ver
plaatst naar Noordwijkerhout, 
omdat de locatie in Ede niet 
beschikbaar was. 
Tweede werd Route Sixteen uit 
Hendrik Ido Ambacht en derde 
de FLying High Singers uit Nieuw 
Ven nep. 
Hoog scoorde ook Lodies First 
uit Duitsland, maar het koor deed 
volgens de regels vanSweet 
Adelines mee buiten mededinging. 
Bij de kwartetten scoorde 
Usselstein een eerste en een twee· 
de plaats met lust Buw. en Shop 
Arounds. De derde plaats was 
voor Vocal Delight uit Lelystad 
en Harderwijk. 
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Het Amerikaanse kampioens
kwartet Acoustix uit Dallas zal 
volgend jaar op 19 april in 
Oostenrijk optreden tijdens het 
01feo Muziekfestival in Graz. 
De vier willen van de gelegenheid 
gebruik maken ook elders in 
Europa op te treden. Tenor Todd 
Wilsen laat weten dat ze deze 
keer niet zo duur behoeven te 
zijn, omdat hun reis en verblijf in 
Oostenrijk al betaald wordt. 
Acoustix stelt voor een show te 
geven van tweemaal dertig minu
ten. Dan blijft er nog een uur over 
voor koren en kwartetten uit de 
regio. 
De vier kwartetzangers willen 
tien tot veertien dagen in Europa 

8 

blijven. Ze komen met hun gezin
nen. Ze stellen zich voor de eerste 
vijf tot zeven dagen op te treden 
en de rest van de tijd vakantie te 
houden. 
Contactpersoon is Todd Wilson 
die geïnteresseerden vraagt con
tact met hem op te nemen. Op 
Internet zit hij op het adres: 
acoustix@airmail.net. Wie 
belangstelling heeft, kan zich ook 
melden bij de redactie van 
DABS-tunes. 

Redactie 

Bij de foto: 
Drie leden van Acoustix (vanaf 
het midden naar rechts) staan te 
afterglowen met een lead van 
Vocal Majority tijdens de Britse 
conventie in 1995. Binnenkort 
zijn ze in Nederland te verwach
ten. 

Harderwijk had op 16 maart een 
dubbel jubileum te vieren. Dolphin 
Barber Mates (de mannen dus) 
bestonden vijftien jaar, New 
Achord (een van de Harderwijkse 
vrouwenkoren) vijf jaar. 
Gezamenlijk hadden ze een show 
opgezet in het Cultureel Centrum 
te Harderwijk met goede barher
shop en een verrassend optreden 
van de plaatselijke dansgroep 
The Creative Dancers. 
Dolphin Barbermates kregen ter 
herinnering een schildje met 
embleem aangeboden van DABS
voorzitter Herman Feitsma, zelf 
een enthousiaste lead in het 
Harderwijkse koor. 
Speciale gelukwensen kregen de 
twee koren van wethouder J. ter 
Steeg van Harderwijk. Deze 
omschreef de twee jubilerende 
clubs als koren 'die met het spe
cifieke barbershop-geluid een 
bekende verschijning zijn in 
Harderwijk'. 

Redactie 

The Greyhound Barhershop 
Singers in Winterswijk geven op 
12 oktober een jubileumconcert. 
Het koor bestaat tien jaar. Het is 
officieel opgericht op I septem
ber 1986. 
De oorsprong lag een jaar eerder 
toen op een Zangersdag, georga
niseerd door de Winterswijkse 
Zangersbond, een workshop 
barbershop-singing werd gehou
den onder leiding van Bob 
Slaven burg. Een jaar later besloot 



een enthousiast groepje 
Winterswijkse mannen door te 
gaan als koor onder leiding van 
Karel Kos. 
Het eerste lustrum werd in 1991 
gevierd met een grote show in het 
Cultureel Centrum. Een tiental 
barbershopkoren en -kwartenen 
verleende daarbij medewerking. 
Hoogtepunt in ons tienjarig 
bestaan was de concertreis in mei 
1994 naar de Verenigde Staten. 
Samen met The Auctioneers uit 
Winston-Salem (North Carolina). 

hebben we twee concerten ver
zorgd en we hebben ontmoetin
gen gehad met koren uit Noord
en Zuid-Carolina. 
Sinds september 1995 heeft het 
koor Johan KI. Nibbelink als 
dirigent. 
We bereiden ons nu voor op onze 
tweede lustrum show. Dit concert 
is op 12 oktober in het Cultureel 
Centrum te Winterswijk. We heb
ben hiervoor uitgenodigd de 
groep Intermezzo. 
Natuurlijk wordt deze avond 
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afgesloten met een afterglow. 
We hopen dan zeker met andere 
barhershoppers uit Nederland (en 
Duitsland) te kunnen 
zingen. 

Voor meer informatie kunt u 
terecht bij: 
HallS de Boer, 0543- S 18062 
Gerrit Oukes, 0543 - 520584 

'De Ganders feliciteren Meinte en Monique ', luidt het opschrift op de vrachtauto. Het is een eerbetoon aan 
het barbershop-buidspaar Meinte Hoeks tra, lid van de Gaggling Ganders Gang en Monique van de Ridder, 
lid van het secretarial team tijdeliS de DABS-conventies. Ze zijn op 19 april getrouwd. De vrachtwagen is van 
Gaggling Gander Pa ui Balk die de auto ook gebruikt als reclame voor barbershop. 

De Europese afdeling van de 
World Harmony Council, bij de 
ingewijden WHC-E genoemd, 
heeft een voorstel in studie om 
coaches en juryleden in Europa 
op te leiden, het Training the 
Trainers programma. Het is de 
bedoeling dat Europa in dit 

opzicht steeds minder afhankelijk 
wordt van Amerika. Dat kan niet 
ineens. Voorlopig is daarom nu 
een verdeling voorgesteld van het 
geld dat 'Amerika' nog beschik
baar stelt voor de verschillende 
Europese afdelingen. 
Het geld is voornamelijk afkomstig 
uit de opbrengst van de World 
Hannony Jamboree, een internatio
nale show die altijd wordt gehouden 
tijdens de Amerikaanse conventie. 
(Zowel Heart of Holland Chorus 
als het kwartet Memhers Only 

treedt dit jaar op in de World 
Jamboree. Twee jaar geleden 
stond Whale City Sound in de 
show, in Pittsburgh.) Voor 1996 is 
15 duizend dollar beschikbaar 
voor opleidingen in Europa. 
De overwegingen bij de verdeling 
van het geld waren de volgende: 
• waar ligt de grootste behoefte? 
• wat levert het meeste op? 
• beantwoordt de steun aan de 

bedoelingen van het WHC-E 
Training the Trainers program
ma? 
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• komt de steun overeen met de 
doelstelling het geld te gebrui
ken voor opleiding? 

Tijdens een vergadering van de 
WHC-E in Boumemouth, tijdens 
de Britse conventie, is een uitge
werkt voorstel ingediend voor dit 
Training the Trainers programma. 
Stuwende kracht was de 
Nederlandse Anneke Weed a, 
voorzitter van Holland Harmony. 
Als voorzitter van de werkgroep 
die het programma beeft uitge
werkt, kreeg zij applaus van de 
raadsleden voor het voortreffelij
ke werk dat zij heeft gedaan. 
In het plan is een verdeling in 
drie niveaus aangebracht: basis
(basic), hoger (intermediate) en 
hoogste (artistry) niveau. Van de 
organisaties in de verschillende 
landen wordt aangenomen dat zij 
het basisniveau zelf verzorgen -
daarvoor moet voldoende know 
how aanwezig zijn. 
Op dat niveau kunnen ook vele 
deelnemers worden verwacht. Op 
basisniveau blijkt de taalbarrière 
tamelijk groot te zijn. Reden 
temeer om deze opleiding in de 
eigen taal te geven. 
Het hogere niveau kan incidentele 
ondersteuning krijgen uit het 
Europa-fonds. Vooral als er geen 
gekwalificeerde docenten 
beschikbaar zijn. 
Op het hoogste niveau worden de 
onkosten voor docenten en deel
nemers betaald uit het Europa
fonds. Dat is mogelijk doordat op 
dit niveau slechts een beperkt 
aantal wordt verwacht. Daarom 
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kan het ook voordeliger zijn de 
deelnemers te laten reizen dan de 
docenten. Training op het hoogste 
niveau kan worden ingepast in het 
lopende programma van de Britse 
mannenorganisatie BABS, met 
volledige medewerking van de 
Amerikaanse en de andere 
Europese organisaties. Het pro
gramma staat open voor alle 
Europese leden. 
DABS staat wat sceptisch tegen
over bel plan, vooral in verband 
met de verdeling van het geld. De 
Nederlandse organisatie vraagt 
zich af waarom al het geld op het 
hoogste niveau moet worden 
ingezet. Met het toepassen van 
een bepaalde verdeelsleutel zouden 
bet basis- en het hogere niveau 
ook kunnen profiteren, vindt DABS. 

Europese conventie 
Een ander plan is om elk jaar een 
Europese conventie te houden. 
Deze zou om beurten georgani
seerd moeten worden door de 
verschillende organisaties om de 
kosten en het werk te verdelen. 
Deze Europese conventie moet 
los staan van de nationale con
venties, zodat de nummers I en 2 
uit verschillende landen elkaar 
daar kunnen ontmoeten. Alle aan
gesloten Europese landen moeten 
kunnen deelnemen. 
Deze Europese conventie kan ook 
de plaats zijn waar coaches en 
judges training krijgen op het 
hoogste niveau, aan de hand van 
de wedstrijden zelf, maar ook bij 
het bekijken van de videoregistra
ties. 

Anneke Weeda van Holland 
Hannony krijgt de complimenten 
van World Harmony Council
voorzitter Bob Bisio voor haar 
werk als voorzitter van de werk
groep die het Europese oplei
dingsprogramma ontwikkelde. 

rn maart hebben 27 cursisten, 
barhershoppers en non-barher
shoppers een certificaat gekregen 
wegens het afronden van de 
cursus Oriëntatie Barhershop 
Singing. De cursus was georgani
seerd in samenwerking met 
DABS, Holland Harmony en 
stichting Samenwerkende Koren 
Nederland (SNK). 
In vijf bijeenkomsten kregen de 
totaal dertig cursisten les in 
onderdelen als stemvorming, 
koorschol ing. slag- en dirigeer
techniek en interpretatie. 
Op 15 juni is er weer een studie
informatiedag gehouden bij de 
SNK. Daar werd ook gewezen 
op het volgende onderdeel in de 
barbershop-opleidingen, een 
gespecialiseerde cursus voor 
dirigenten. 

Redactie 



Dirigent John Grant heeft het met 
zijn Grand Central Chorus weer 
voor elkaar gekregen eerste te 
worden tijdens de BABS-conven
tie die begin mei in het Zuid
Engelse stadje Boumemouth 
werd gehouden. Tweede werd 
Hallmarksof Harmony met 
Steve Hall als dirigent. Als derde 
eindigde The Great Western 
Chorus onder leiding van Bern ie 
Cureton. 

Van de kwartetten beoordeelde de 
jury Hooked in Harmony als 
beste. Tweede werd Hamronix en 
derde Chordial Exchange. 
Het was als vanouds een prima 
conventie, waar bijna traditioneel 
veel Nederlandse barbershoppers 
naartoe waren getrokken. Er 
waren leden uit Goes, Zaandam, 
Ede, Harderwijk, Eindhoven, 

Geldermalsen, velen ook met 
aanhang. 
Ze zagen een conventie van 
niveau met in de zaterdagavond
show onder andere het Zweedse 
koor The Helsingborg 
Barherboys met een knap en 
komisch optreden. Ook het 
Amerikaanse kampioenskwartet 
Marquis was er en niet te verge
ten het humoristische 
Amerikaanse kwartet FRED met 
enkele onnavolgbare acts. 

Interessante onderdelen van de 
conventie waren ook de koor
coaching van voormalig 
SPEBSQSA-directeur Joe Liles 
en de wedstrijd tag-zingen voor 
willekeurige kwartetten. 

Redactie 

Bij de foto: 
Dirigent John Grant van het 
Grand Central Chorus op de 
BABS-conventie in Bournemouth 
nadat hij met zijn koor (weer) 
kampioen was geworden. 
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The Gaggling Ganders Gang in 
Goes viert zijn tienjarig bestaan 
met twee dagen show op zaterdag 
14 en zondag 15 september. Dat 
gebeurt in de schouwburg De Prins 
van Oranje aan de Nieuwstraat, in 
Goes uiteraard. 
Voor de zaterdagavond (20 uur) is 
het Engelse Big County Choms uit 
Leeds/Bradford uitgenodigd. De 
avond wordt verder gevuld met al 
die goede kwaliteit die Zeeland zelf 
in huis heeft. Sterren van de avond 
zijn de leden van het kwartet 
Memhers On/y, karnpioen op de 
DABS-conventie 1995. op dit 
moment onderweg naar Amerika om 
daar mee te doen in Salt Lake City. 
Verder is er het kampioenskoor bij 
de vrouwen The Sea Sound Singers 
uit Vlissingen, en de mannelijke 
tegenpool Coastline Chorus. Ook 
het vrouwenkoor Goose City 
Singers uit Goes treedt op. En aller
lei kwartetten bovendien, zoals de 
vrouwenkwartetten Side by Side uit 
Roekan je, FiftyFifty uit Goes en 
Quadrophenia uit Goes en het 
mannenkwartet Joint Venture uit 
Goes. Natuurlijk is er een afterglow. 
De zondagmiddagshow ( 14 uur) 
krijgt een speels karakter met Goose 
City Singers, deSalt Lake City 
Jazzband uit Goes, de Square and 
Rounddance Club Delta Swingers 
uit Goes, en verschillende kwartet
ten die ook zaterdag optreden. 
Kaarten voor de zaterdag (f I 0,-) 
en voor de zondag (f. 7 ,50) zijn 
aan de zaal verkrijgbaar. 
Reserveren is mogelijk door 
gemelde bedragen te storten op 
bankrekening 3315 12 750 t.n.v. 
The Gaggling Ganders Gang. 
Gironummer Rabobank 18769. 
Lnfo: Bram Dierkx, 0113-216295. 
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Ierland vond Members Only ook 
wel aardig. Dat bleek al toen we 
ons op het vliegveld in Dublin 
incheckten voor onze vlucht naar 
Cork. Daar vroeg een alleraardigste 
hostess ons of we soms op weg 
waren naar de Handsome Bache
lors Convention. 
Vrijdagmorgen 15 maart togen 
wij Memhers naar Killarney om 
daar DABS te vertegenwoordigen 
tijdens het derde door Guinness 
en Air Lingus gesponsorde 
Roaring 1920's Festival. Het was 
een fantastische trip, beste lezer. 
Uit de mond van een nuchtere 
Zeeuw, die normaal dergelijke 
superlatieven schuwt, kunt u al 
opmaken hoe goed ons weekend 
daar was. 
De vrijdagavond was gereserveerd 
voor een groots barbeTShop
recital met kampioenen en bijna
kampioenen uit vele landen. Top. 
En wij waren meer dan een klein 
beetje zenuwachtig tussen al die 
coryfeeën. 
De ringing chords vlogen rond 
onze wellustige oren. En toen 
moesten we zei f. 
Er gebeurde iets merkwaardigs. 
In eigen land hebben we nog wel 
eens moeite om de anderstalige 
boodschap over te brengen, maar 
dat bleek dat hier geen enkel pro
bleem. We hadden wat nummers 
met ingebouwde grapjes. De 
lachsalvo's die in Nederland vaak 
uitblijven, omdat men het niet 
allemaal vlekkeloos verstaat, 
volgden hier wel. En dat bracht 
ons soms een beetje van ons stuk. 
Maar bet stond een goed optreden 
niet in de weg. Aan de reacties te 
oordelen hebben we onze organi
satie op waardige wijze vertegen
woordigd. 

De volgende morgen om I I uur 
moesten we alweer aantreden op 
het vliegveld Kerry om daar een 
chartervlucht met 180 Neder
landers te verwelkomen. Een 
bedrijf uit het zuiden des lands 
had voor al het personeel een 
surprise trip georganiseerd naar 
het Ierse festival. We zongen een 
paar liedjes en deden de aankon
digingen in het Engels. De ver
rassing was des te groter toen we 
halverwege omschakelden naar 
Nederlands. Hilariteit alom. 
Vervolgens werden we getrans
porteerd naar het radiostation in 
Trallee voor twee liedjes en een 
interview waarmee onze Kor de 
Vos met zijn ingestudeerde 
Gaelic (oud-Iers) ongetwijfeld de 
harten van vele Ieren heeft 
gewonnen. 
In de middag en avond waren we 
in vele Ierse pubs te vinden voor 
plotselinge optredens. Een hoog
tepunt was het toen we ons met 
vier kwartetten (Zweden, Duitsers 
en Engelsen) in hetzelfde hotel 
ontdekten. Het ene kwartet na het 
andere gaf een nummertje ten 
beste voor een enthousiast publiek. 
Vervolgens trokken we ons terug 
in het Great Southem Hotel waar 
een groot Jaren Twintig bal aan 
de gang was. Daar konden we ons 
even ontspannen met een 
Guinness en nog een en nog een 
en nog een en om vijf uur 's mor
gens waren we weer in ons eigen 
hotel. 
Na een gekookt ontbijt met vette 
worsten konden we alweer zingen 
in en andere kroeg in Killarney. 
Daarna schaarden we ons in de 
rijen achter de dranghekken voor 
de parade ter ere van St Patrick. 
Voordat de parade van start ging, 
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verzocht de speaker om een 
minuut stilte ter nagedachtenis van 
de slachtoffertjes van Dumblane 
in Schotland. Duizenden mensen 
werden stil en ook wij moesten 
even slikken bij de gedachte aan 
die zinloze moord. 
Op zondagavond zijn we uitgener 
digd op een groot bal in jaren
twintig-stijl. Maar we zijn intus
sen aardig moe geworden. 
Inmiddels snelde onze roem ons 
toch vooruit en links en rechts 
werd ons gevraagd waar we nog 
zongen, en of we een bepaald 
nummer nog eens wilden zingen. 
We bouwden stiekempjes een aar
dige reputatie op. De mensen 
daar zijn zo vreselijk aardig. 
Inmiddels hebben we alweer een 
uitnodiging op zak voor de Ierse 
competitie, die een internationale 
afdeling heeft. Dat lazen we al in 
een verslag van The Gents' 
Quariet in een vorige DABS
tunes. Diezelfde Gents hebben 
trouwens een ongelooflijke repu
tatie opgebouwd. rn bijna elke 
publieke gelegenheid zagen we 
wel een bordje met de letters van 
dat kwartet. Meestal vlak naast 
een bordje met Ladies. 

Jan François 
11amens Memhers Only 

Members Only tijdens een kille, 
maar hartvenvormende dag in 
Kil/amey, Ierland. 

13 



DABS-TUNES 

De nieuwe cd van Vocal Majority 
staat weer als een dijk. The music 
never ends bevat vooral eigentijds 
materiaal, dat wil zeggen recent 
gecomponeerde stukken of mate
riaal uit de zestiger/zeventiger 
jaren zoals een Beatles-medley en 
een medley van Nat King Cole. 
Er staan slechts negen nummers 
op, maar vooral de medleys 
nemen nogal wat tijd in beslag, 
soms meer dan tien minuten. 
Arrangeur Greg Volk heeft een 
bewerking gemaakt van een 
handvol Beatie-songs zoals The 
long and winding road, I wanna 
hold your hand, Penny ume en 
Let it be. Opvallend is het gebruik 
van 

gitaar bij Yesterday, ook solo 
gezongen (door Steve DeCrouw) 
met op de achtergrond het koor. 
Ook in andere stukken gaan zan
gers op de solotoer. Het maakt de 
plaat zeer afwisselend. 
De cd opent met twee recente 
arrangementen van David Wrigh4 
een wiskundige die op het ogen
blik tot de top-arrangeurs van 
Amerika behoort. l'm the music 
man bijvoorbeeld maakt grote 
indruk. Jim Clancy, de gedreven 
dirigent van Vocal Majority heeft 
de meeste andere nummers gear
rangeerd, zoals de Nat King Cole 
medley (met piano, bas en 
drums). Moeilijk gearrangeerd, 
makkelijk gezongen. Wellicht tot 
verbijstering van de puriteinen 
onder de barhershoppers doet een 
vrouw mee in de medley, Abby 
Andersen Holmes. 
Ook een aangename afwisseling 

is het kampioenskwartet 
Acoustix, met de schitterende 
song This is the moment. 
Typisch Amerikaans trouwens om 
het juichende conventie-publiek 
te laten horen bij de aankonding 
van nummer 5, That wonderjul 
mother of mine, waarmee ze vorig 
jaar kampioen 
werden. 

Jacques de Jong 

Mus1c P RESs DISTRIBUTORS 

Het Portable Podium 
! I 
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In deze serie van de Amerikaanse zangspecialiste Betty Tracy heb· 
ben we het gehad over vocale productie. Daarbij ging het over een 
goede houding, ademhalingstechniek, correcte klankvorming. In 
het vijfde deel van deze serie bekijkt Betty Tracy het proces van 
resonantie, het scheppen van 'good vibrations'. · 

Resonantie is de versterking en 
verrijking van klanken die de 
stem produceert. Resonantie 
betekent zingen met een 'volle' 
klank. Jury-leden hebben het 
vaak over rijke, volle, ronde of 
resonerende klanken, om aan te 
geven of de geproduceerde tonen 
'body' hebben. 
Zonder resonantie brengen we 
een dun geluid voort. De toon zou 
eigenlijk moeten lijken op een 
diamant tegen een achtergrond 
van zwart fluweel: met de schitte
ring en de glinstering van de edel
steen en de warmte, de rijkdom 
en het gevoel van zwart 
fluweel. Het fluwelen effect is het 
gevolg van goede resonantie. 
De stem heeft vier belangrijke 
akoestische elementen: de adem; 
de stembanden in het strotten
hoofd; de tong, de lippen en de 
kaken waarmee we articuleren; en 
de resonantie-ruimten zoals de 
keelholte, de mond en de holten 
in het hoofd. 
Er bestaan verschillende menin
gen over de klankruimten. Maar 
de meesten neigen ertoe dat keel
holte, mond en de holten in het 
hoofd de belangrijkste zijn. 
De graad van resonantie wordt 
bepaald door het vermogen die 
holten zo open en ontspannen 
mogelijk te houden tijdens het 
zingen. Dat leidt tot wat wordt 
genoemd een 'open en vrijelijk 
geproduceerde toon'. 
Een hulpmiddel is het aanspreken 
van de verbeelding. Denk aan êen 
zanger die je aanspreekt, aan het 

geluid van Frank Sinatra, of Lee 
Towers die weliswaar een wat 
vettig geluid heeft maar een stevi
ge resonantie. Of neem Marco 
Bakker die zachter spreekt dan hij 
zingt. Vaak zit er groot verschil in 
de stem waarmee een zanger 
spreekt en die waarmee hij zingt. 
Velen van ons zingen met onze 
spreekstem, zonder de resonerende 
holten te openen of de kaak en de 
keel te ontspannen. Ons doel zou 
moeten zijn alles te openen en te 
ontspannen, waarbij we ons van 
alles kunnen inbeelden om dat te 
bereiken. 
Denk bijvoorbeeld aan opera
klanken, het helpt. Daar zit wel 
een risico in, de toon zou iets 
donkerder kunnen gaan kleuren. 
Dat gebeurt als je zwart fluweel 
produceert zonder diamant. We 
moeten eraan blijven denken de 
toon voor in de mond te produce
ren. 
De 'inwendige glimlach' is ook 
een hulpmiddel. Deze trekt het 
zachte gedeelte van het verhemel
te omhoog, zodat de klank op het 
harde gedeelte, voor in de mond, 
resoneert. 
Een Amerikaanse deskundige 
omschrijft de inwendige glimlach 
als volgt: 'Houd de mond dicht, 
maar zet niet de tanden op elkaar 
(zo dat je een open gevoel krijgt 
in de gehele mondholte), glim
lach dan alsof je glimlacht naar 
iemand aan het andere einde van 
de kamer, een glimlach waarvan 
je niet wilt dat anderen hem zien. 
Je voelt je onderste oogleden iets 
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omhoog komen en er komt ruimte 
onder het zachte gedeelte van het 
verhemelte. Dat gaat uit zichzelf 
omhoog. Deze twee dingen zijn 
belangrijk: de onderste oogleden 
en het zachte verhemelte. 
De inwendige glimlach opent op 
een natuurlijke manier de ingan
gen naar de holten in het hoofd. 
Daarmee ontstaan grotere 
'kamers' die de klank resoneren. 
Belangrijk is het natuurlijke 
opheffen van het zachte verhe
melte. Ga je erbij denken dan kan 
er spanning ontstaan in het strot
tenhoofd en de keelspieren. Beter 

I. Het zachte verhemelte in nor
male stand. 

2. Het zachte verhemelte in 
opgetrokken stand. 
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kun je je verbeelding gebruiken 
om het gewenste doel te bereiken. 
Het gevoel dat daarbij in de mond 
ontstaat is ruimte. Denk je in dat 
de bovenkant van de mond het 
dak van een kathedraal is. Het 
oplichten van de gezichtsspieren 
en de inwendige glimlach kunnen 
erbij helpen. 
Een andere belangrijke techniek 
is de kaak ontspannen te houden, 
alsof je hem laat vallen, terwijl je 
tegelijk de gerichtsspieren oplicht 
om resonantie-holten te maken. 

Oefeningen 
De volgende oefeningen zijn 
bedoeld om de kaak te ontspan
nen en een rijke, open klank te 
produceren. 
Als we zingen hebben we vaak 
een inspannende dag achter de 
rug, we dragen een hoop span
ning mee. Velen houden die span
ning vast op plekken die juist ont
spannen moeten zijn om een vrije 
en mooie toon te produceren, 
namelijk de kaak en de nek. Het 
is moeilijk zingen met een open, 
ontspannen keel en kaak als we 
ons niet goed hebben voorbereid. 
Hier volgen enkele technieken 
om spanning op te heffen. 

Oefening 1 
Masseer de slapen met de vinger
toppen, dan de wangen en de 
kaken. Ontspan, en laat alles 
gaan. Mogelijk voel je de neiging 
om te geeuwen. Masseer onder de 
kin, om de tongspieren los te 
maken. Rol het hoofd zachtjes 
heen en weer met het gezicht 
omlaag. Houd de schouders ont
spannen en het borstbeen hoog. 
Beeld je in dat je in slaap bent 
gevallen in een luie stoel. Laat je 
kaak hangen, geheel ontspannen. 
Denk daarbij dat je bijna staat te 
kwijlen. 
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Oefening2 
Maak de volgende geluiden. Ze 
helpen om de ademhaling en de 
ondersteunende spieren te active
ren. 
Sissen, whie en s-f-sj. 
Zing langzaam de volgende oefe
ning (l =do): 

hip hip hip hip ha ha ha ha 
I 2 3 4 5 5 5 5 

ha ha ha ha haaaa 
5 4 3 2 1-----

Oefening3 
Met de ellebogen omhoog, knok
kels van de handen in de wangen, 
tussen onder-en bovenkaak 
gedrukt, en met de inwendige 
glimlach zingen we de volgende 
oefening. Laat de kaak hangen en 
gebruik alleen de tong. Deze 
oefening helpt de voorste tong
spieren los te maken. 

la la la Ja laaaa 
I 3 5 3 1--
la la la la laaaa 
I 3 5 3 1----

Oefening4 
Dezelfde reeks tonen als in oefe
ning 3. Nu met yuh yuh yuh. Punt 
van de tong ligt tegen de onder
tanden aan, kaak ontspannen. 
Positie van de ann hetzelfde als 
in 3. Denk om de inwendige 
glimlach. 
Zelfde oefening met klinkers ah, 
oh, oe, oh, ah, ee. 

DABS-tunes verschijnt viermaal 
per jaar in een oplage van 600 
exemplaren. Op die basis zijn de 
advertentietarieven als volgt. 

1 x 1 pagina f 125 
4 x I pagina f 400 
1 x 112 pagina f 80 
4 x 1h pagina f 250 
I x 1/• pagina f 30 
4 x 1/• pagina f I 00 

Zoals de lezer begrijpt, zijn 
adverteerders bij ons hartelijk 
welkom. Ze zijn verzekerd van 
een exclusief, zeer ge•nteresseerd 
publiek met belangstelling voor 
muziek, zang, show, horeca, 
theater en allerlei zaken daarom
been. 
Wijs werkgever of bevriende 
ondernemer eens op de aantrek
kelijke mogelijkheden van een 
advertentie in DABS-tunes. 

Vrouwenbarbershopkoor 

FWWERSOUND 
(gesitueerd in het Westland) 

zoekt 

een D tRJ GENT m/v 

Ook beginners mogen reageren, 
onder de voorwaarden talcm en 

enrhousiasme 

Informatie bij 
Mirjam Hegge, 0174-292954 
ofNel Vrolijk, 0174-296427 

of Els van Diemen, 07-3520881 
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25. Singing off for now - idem 
26. Sing-sationally yours- idem 

exclusieve g 27. Singcerely yours- idem 
28. Humms and Glisses - idem 
29. LEADing the way tobetter 

Sommige barhershoppers hebben 5. Sing America! - Jim Styer, harmony - Wcs Sorstokke, 
de exclusieve gewoonte hun brie- coördinator van het lead Bellevue 
ven te ondertekenen met een 'America Sing' programma. 30. Nostalgically Yours- El 
eigen signatuur. Zo eindigt presi- 6. Sing Canada! - idem Wirt, San Jose, Califomi' 
dent Herman Feitsma zijn brieven 7. Teach the Children to Sing - 31. Reehorcts- Charlie Hili, 
met With a song in my heart. idem New Orleans 
Dirigent Bob Slavenburg slaagde 8. KASTOS: Keep America 32. Yours in a-chord - Walt 
er als een van de weinigen in een Singing That Old Songs- Miller, Hebron, Ohio 
Nederlandstalige sign offte Patriek Tucker-Kelly van 33. Sing-cheerly - idem 
bedenken: Tot Zings! Vele ande- SPEBSQSA 34. Four ever yours - idem 
ren houden het gewoon op In 9. With a swipe ... and a tag - 35. Tenor-tively- Steve 
Harmony. Sommigen proberen er idem Currrington, Nieuw Zealand 
iets geheel eigens van te maken. 10. Make music a part of each 36. Harmoniously - idem 
Op Harmonet, het computer-net- and every day - 37. Em-bari-sing-ly - idem 
werk van internationale barber- Doug'Nic'Nichol, The 38. Bari-tune-ly - Hank 
shoppers, heeft de redacteur van Ritz'91 Hammer, singing category 
DABS-tunes eens een oproep lt. Hannonet the World - specialist, Hawaii. 
gedaan sign offs aan hem op te Debbie Warwick, 39. 7th Heaven bari - Rae 
sturen. De reacties waren over- Georgetown, Texas Phillips, Ramapo Valley 
weldigend, sympathiek en stimu- 12. Barhershop Till Ya Drop - 40. Bari truJy yours- verschil-
lerend. Ze kwamen zelfs uit Lloyd lrwin, Albuquerque, lende inzenders 
Nieuw Zeeland en Hawaii, maar New Mexico 41. Bari-ly any tone- Ron 
ook uit Duitsland. Kennelijk 13. I'd ratherbesinging in a Rosenthal 
houdt zo'n woordspel velen Barhershop Quartet - 42. Bass-ically - verschillende 
bezig. Mahalo Nui Loa! liet de Thomas Ameberg inzenders 
Hawaiiaan Hank Hammer weten: 14. Life's a pitch, and then you 43. Bass-ically yours - idem 
Dank u wel! sing- idem 44. Basses do it with perfect 
In tien dagen ontving de DABS- 15. I'd rather be singing! !(with ease- Birgit Kayser, 
tunes redacteur meer dan vijftig my quartet) -AJan Kousen, Duitsland 
ondertekeningen. SPEBSQSA, Alexandria Harmonizers 45. Yours judgementally -
het Amerikaanse genootschap 16. With a song in my heart - Graham Sutton,judge in 
gebruikt zelf het bekende Keep president DABS, Herman Engeland 
the whole world singing. Feitsma 46. Yours tenoraciously - idem 
Hieronder volgt de oogst van een 17. Sing-cerely - verschillende 47. Yours in song- idem 
korte actie op Harmonet. inzenders 48. Yours syncopatiously - idem 
Voorzover mogelijk zijn de afzen- 18. Hummmm-ly Yours- idem 49. Tot zings! -musical di rector 
ders genoemd. 19. Yours fora song! -Jack Bob Slavenburg, Nederland 

Gibbs, Denver,Connecticut 50. ln style with a smile-
I. Keep the whole world sin- 20. Sol-la-fa-now - Jim West, Jacques de Jong, DABS-

ging, SPEBSQSA musicjudge tunes, Nederland 
2. Keep America singing, 21. Chord-ially- Munson 51. Barrysingly yours - Barry 

SPEBSQSA Hinman, music VP , Folsom, Nowell, Lytham, Engeland. 
3. Let's get fameus - Brian Califomi' 

Lynch, SPEBSQSA 23. Note-ably - Bob Thomas, Nederlandse inzendingen zijn van 
4. Because of all of us, it Evergreen District harte welkom bij de redactie van 

works! - Bob Bisio, World 24. Stay Tuned - Jul ie DABS-tunes. 
Harmony Council Lindholm, Woroen of Note Redactie 
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In deze rubriek staan vooral eve
nementen die barhershop-organi
saties zèlf organiseren. Soms 
nemen we ook evenementen op 
waarvan de redactie denkt dat ze 
voor barhershoppers interessant 
zijn. Organisaties gelieven hun 
programma's op te sturen aan de 
redactie van DABS-tunes, 
Koningin Julianaweg 16, 
3628 BN Kockengen. 

30 juni tm 7 juli 
Conventie SPEBSQSA 
Salt Lake City, Utah, USA 

2 tm JO augustus 
Conventie NZABS, Nieuw 
Zeeland 
Wellington, Nieuw Zeeland 
Speciale gasten zijn het 
Amerikaanse kwartet The Ritzen 
het San Jose Garden City Chorus 
uit Californi' 

30 augustus tm 1 september 
BABS Harmony College 
in het Worcester College of 
Higher Education, Worcester. 
Onderdelen onder meer: de 
beginselen van bladmuziek, 
akkoorden en hun structuur, stem
vorming, interpretatie, choreogra
fie, kwartetten. 
Opgaven en infonnatie bij 
Graham Starkie, 29 Kibblewith 
Crescent, Twyford, Reading. 
RG I 0 9AX, United Kingdom. 
Kosten voor het hele programma, 
inclusief onderdak en verzorging: 
160 Engelse ponden. 

14 en 15 september 
Jubileumshow The Gaggling 
Ganders Gang 
Schouwburg de Prins van Oranje, 
Goes. 
The Gaggling Ganders vieren hun 

I 0-jarig bestaan met een show die 
ook een internationaal tintje 
krijgt. 
Informatie bij Bram Dierloc 
0113-216295 

14 en 15 september 
Europese wedstrijd voor man· 
oenkwartetten 
Denemarken 

28 september 
Jubileumshow van Tbc New 
City Harmonizers 
wegens het IS-jarig bestaan. 
Jaarbeurs Congrescentrum, 
Utrecht 

1 tm 5 oktober 
Internationale conventie Sweet 
Ad elines 
Fort Lauderdale, USA 

4 tm 6 oktober 
Conventie lABS 
Connolly Hall, Lapps Quay, 
Cork, Ierland 
Conventie centrum Metropale 
Hotel, Me Curtain Street, Cork. 
Opgaven naar Mark Elmes, Fir 
Fill House, Monkstown, Co Cork, 
Ireland. 
Tel: 00-353-21-841086, fax: 00-
353-21-966018 

5 oktober 20. 15 uur 
Barbershop/close harmony 
avond 'Voices in Harmony' 
in restaurant De Meerkoet, 
Polderdreef, Lelystad 
met mannenkoor The Seabottom 
Singers, het koor Umbellifera uit 
Utrecht, het octet Sound 
Sensolion uit Harderwijk, bet 
kwintet Sequence uit Hoogeveen 
en de kwartetten 4Again en Vocal 
Delight, beide uit Lelystad. 
Informatie bij Willy van Rossum, 
0320-250624 

12 oktober 20 uur 
Lustrumconcert van The 
Greyhound Barbershop Singers 
in Cultureel Centrum, 
Winterswijk 
ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan 
m.m.v. Intermezzo 
Informatie bij Oerrit Oukes: 
0543-520584 

17 tm 20 oktober 
Conventie LABBS, 
Cardiff, Engeland 

18 tm 20 oktober 
Bing! Harmony College 
te houden in Coesfeld, Duitsland. 
Behalve allerlei typische barbers
hop-ondcrdclen, is er in dit har
mony college ook een workshop
koor voor vrouwen en mannen, 
alsmede een mogelijkheid deel te 
nemen in een jazzkoor. 
Het harmony college (onderdak 
en verzorging) kost 250 Duitse 
Marken, voor schaHeren en stu
denten 220 DM. 
Informatie bij Regine Forst, 
+0231 162498 

2 en 3 november 
Vocal group Festival 
De A int, Amersfoort 

17 november 
Lustrumshow van de Heart of 
Holland Chorus 
Theater de Kom, Nieuwegein 
Middagshow waarin het koor 
terugkijkt op een geschiedenis 
van vijftien jaar. 


