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Conventie in Zaanstad wordt
hoogtepunt in het jaar 2000
Op de DABS activiteitenkalender
voor het volgend j aar, is de conventie
het hoogtepunt. Va n 10 tot 12 november zal het Zaantheater in Z aandam
bol staan van de ringing chords en de
barbershop-gezelligheid.
Begin december heeft het DABSbestuur het Conventieteam 2000
benoemd. Onder aanvoering van Bert
Smits be taat het team uit Rosalie
Davies, Babs Robles de Medina, Lia
Reijinga, Koos van der Knaap. Ad
Roskam en Marc Feit ma.
Komend voorjaar ontvangen alle
leden de registratieformulieren. De
loting voor de competiLie vindt plaats
in het Zaantheater. tijdens de jaarvergadering. Alle leden loten mee (ongeacht hun deelname aan de competitie).
De inschrijving voor deelname aan de
competities eindigt op 30 juni. Zo kan
het administratieve deel van de conventie
nog voor de zomer worden afgerond.

Opnieuw werken we in 2000 met een
Engels jurypanel, aangevuld met juryleden in opleiding. Ook de SNK zal
opnieuw een oordeel geven. Evaluaties
van de prestaties kunnen naar keuze
mondeling, dan wel schriftelijk worden
gegeven.
Met de komst van de spetterende
Swckho/m Chord Masters moeten we
kunnen rekenen op een brede internationale belangstelling en toeloop.
Conventiezaken en andere weten waardigbeden zijn vanaf januari ook
via de DABS-site op het internet te
volgen. Het adres is: wwmdabs.nl
Voor de Conventie in november 2000
zijn er nog volop mogelijkheden om
elkaar te treffen. Een daarvan is natuurlijk
tijdens het harmony college met Greg
Lyne in het weekend van 17 juni. Noteer
maar vast. Tot dan- fijne feestdagen!

With a happy choice of voice,
Johan Kruyt

Radio Times in
nieuwe bezetting

Het kwartet Radio 7imes in nieUire be:etting
tijdens een show van l1et 1•rouwenkoor Goose
City Singers in Goes. De vrouwen gm•en daar
op 20 no1•ember een show waarin her kwartet
en ook her mannenkoor The Gaggling
Ganders Gang optrad. Vanlinks afGer Zijnen,
Maria IAmers, Rob van der Meule en Luc
Schowe.

Whale City Sound naar conventie in Amerika
Kampioenskoor Wilale City Sound
uit Zaa nstad heeft definitief besloten
om in juli 2000 naar Amerika te
gaan. Voor waarde was de d eelname
van minstens veertig koorleden en
het ziet ernaar uit dat dit aantal
wordt gehaald.
Het besluit betekent dat Whale City
Sound meedoet aan de internationale
competitie die de eerste week van juli
in Kansas City wordt gehouden. Op
aandringen van de Amerikaanse organisatie doet het koor ook mee aan de
World Harmony Jamboree, een podium
voor alle internationale koren en kwartetten die tijdens de SPEBSQSA-conventie aanwezig zijn.
Aanvankelijk meende het bestuur van
deelname aan de Ja mboree af te moeten
zien,om de eigen leden in de gelegenheid te stellen zoveel mogelijk in de

gelegenbeid te stellen de andere koren
en kwartetten te bekijken. Maar de
Amerikanen lieten daarover al snel hun
teleurstelling blijken. Buitenlandse deelnemers zijn er verschrikkelijk welkom.
Ook om zoveelmogelijk op te steken
van andere deelnemers heeft dirigent
Johan Dessing bij de Amerikaanse
organisatie het verzoek neergelegd om
als een van de eersten in de competitie
te mogen optreden. zodat de koorleden
de andere toppers uitvoerig kunnen
aanschouwen. Het lijkt erop dat dit verzoek wordt ingewilligd.
Het besluit om naar Amerika te gaan,
betekent dat het koor driftig actie moet
voeren om de financiering van de trip
rond te krijgen. Er is al een folder
gemaakt om bedrijven te benaderen die
mogelijk als sponsor willen optreden.
De trip wordt mede aantrekkelijk

doordat de Federatie voor Internationale Samenwerking {FlC) aan
DABS heeft laten weten dat de koorleden collectief dan wel individueel na
de conventie welkom zijn in Chicago.
Leden van de FIC willen de deelnemers gedurende twee of drie nachten
onderdak bieden en een toeristisch
programma verzorgen. De FlC heeft als
doelstelling het kweken van comaeten
tussen individuen over de hele wereld.

DAB5-tune5
lnformatfe!ltad voor IMen van de Dutch
Asoociation of Barl:len;hop Sin9er& (DAB5).
RMsctie: Jacques de Jong
Koningin Jullansweg 16.
:;628 BN Kockengen. Telefoon: 0346-241500
E·mail: Ja~ue~e.Jong@hetnet.nl
Nlet·leden kunnen zich voor f 25,. per Jaar
al>onneren l>ij Dolf Lahuis telefoon 0318·486971
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k hou d'r mee op beste
lezer . Niet alleen met
het schri jven van deze
stukkies . Ik hou d'r
helemaal mee op. Geen
barhershop meer voor
ondergetekende.
Het is mooi geweest . Gouden
medailles gewonnen, br onzen
medailles gewonnen, meegedaan aan de Amerikaanse
competitie, DABS helpen
oprichten , koorkampioenschap gewonn en, conventies
georganiseerd, bestuursfuncties gehad, kwartetten
gecoached en verre reizen
gemaakt. Choreografieën
bedacht, interpretaties
verzonnen, de groten der
aarde op barhershop-gebied
ontmoet en gehoord. Vooral
veel, heel veel gezongen .
Het is mooi geweest zo .
Ik ga iets anders doen .
Iets wat niets met
barhershop te maken heeft.
Het was een leuke tijd,
de afgelopen 15 jaren in
barhershoppe nd Nederland.
Ik heb zelf het gevoel
dat ik m'n steentje heb
bijgedragen, ook al is dat
een bescheiden rolletje
geweest. Waarom opeens,

I

POINT OF VIEW
(finale)

door Jan François
zult u zich afvragen .
Precies zoals het er staat
beste lezer . Tijd voor
iets anders . Toegegeven,
het laatste kwartet waarin
ik actief was, is niet
geworden wat ik ervan verwacht had . zo gaat dat
als je met mensen, muziek
en emoties omgaat. Soms
werkt het, soms niet . In
een creatief proces zoals
dat van het barbershopkwartet, kan het zijn dat
er iemand moet afvallen
om dat proces gaande te
houden. Ik ga niet in
details treden, dat i s
ook niet belangrijk . Als
je zoals ik, je ziel en
zaligheid verkoopt aan een
hobby die zoveel emoties
herbergt, loop je automatisch het risico dat je
een teleurstelling oploopt.
Dat is hier gebeurd .
Toch overheerst een gevoel
van trots . Trots op wat
bereikt is in een betrek-

kelijk korte tijd. Ik heb
gevoeld hoe het is om
benijd, bewonderd en verafschuwd te worden. Vaak
niet alle drie tegelijk of
in gelijkwaardige porties,
maar toch. U kent dat,
zodra je hoofd boven
het maaiveld steekt.
Wat betreft de stukjes in
DABS-tunes waar ik de
nietsvermoedende lezer mee
heb bestookt: ze waren
precies zo bedoeld als ik
ze geschreven had . Nu ik
niet meer actief zing en
niet meer bezig ben met
b arbershop, ontbreekt me
de empathie om een stuk je
te schrijven . Het bestaat
niet meer genoeg in mijn
belevingswereld om er
levendig over te verhalen .
Ik ga niet iedereen bedanken. Ik kom nog wel eens
langs op een conventie
in de toekomst.
Allemaal veel succes en
plezier gewenst met die
fantastische muzikale
hobby. Als de gemiddelde
barhershopper er half
zoveel plezier in heeft als
ik heb gehad, dan heeft
' ie de time of his life!

Kwartettendag leerzaam en gezellig
Als beginnend kwartet hadden we erg
uitgekeken naar de Kwartettendag van
13 november in De Glind (bij Leusden).
Je wordt tenslotte niet op elke repetitie
door zulke goede mensen gecoached.
Voor ons begon de dag met de
coaching klankvorming. Deze werd
gegeven door Annemieke Hammer. Dit
was gelijk al een goede start. wam waar
moet je eigenlijk allemaal op lellen
tijdens het zingen?
Daarna was he t tijd voor Joe
Husstege (Big Apple Chorus, New
York) om met on aan de slag te gaan.
Ook na deze coaching k onden we
wederom concludere n dat we een hoop
dingen hadden opgestoken.
Na een uitstekend verzorgde lunch
kregen we coaching van Bob Walker
(BA BS & SPEBSQSA presentation
judge). Ook hij gaf ons een hoop nultige tips om ons als kwartet nog beter te
laten zien en horen.
Aan het einde van de dag brachten
alle kwartetten nog twee songs. waarop

we werden beoordeeld door Joe en Bob.
De beoordeling is naar e lk kwartet
opgestuurd.
Al met al kijken wij -en ik denk ook
de andere vijf deelnemende kwartetten- terug op een zeer leerzame en
gezellige kwartettendag.
DABS en Snapshot, bedankt!

Dennis van der Vegt,namens Crash

Interstate Conneetion
biedt zich aan
Het kwartet loterstate Conneetion in
Den Bosch heeft aangeboden de volgende Kwartettendag te organiseren.
Dat zal dan zijn in het tweede weekeind
van november 200 I, aangezien in 2000
de conventie wordt gehouden.
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Tenor Martijn Hoeksema van
Whale City Sound is enkele
maanden geleden op cursus
geweest in Engeland om het
vak van coach onder de knie te
krijgen. Als hij niet de jongste
zanger is bij de DABS-koren,
dan is hij zeker de jongste
coach. 'Een barbershopjunk'
noemt hij zichzelf.

door Jacques de Jong

'Als je zingt, ben je allemaal gelijk'
' Barbershop is voor mij de enige
muziek waarvan ik een brok in mijn
keel krijg.' De bekentenis komt van
Martijn Hoeksema, voorzover ik weet
me t zijn negentien jaar de jongste
mannelijke
barbershopzanger
in
Nederland. Razend enthousiast is hij
teruggekomen van een cursus Coaching
in Engeland. Vertelt genietend hoe vierhonderd deelnemers daar s tonden te
zingen in de Worcester kathedraal.
·Toen het laatste akkoord klonk van
Swee/ cutd Lovely, met die vierhonderd
man achter me, toen schoot me een
brok in de keeL'
De jonge Hoeksema weet nog precies
sinds wanneer hij het te pakken had. Op
zijn tiende, tijdens een voorstelling van
Wilale Ci~v Sound. dacht hij al 'wat is dit
gaaf'. ' Maar ik moest nog vijf jaar wachten voordat ik bij het koor mocht.·
Intussen kende hij 'al die liedjes·, dankzij zijn vader Dick (tenor) en zijn oom
Herald (bariton), die allebei in het Zaanse
koor al veellanger hun partij zingen.
Pianospelen leerde Martijn op zijn
negende ('dankzij mijn moeder die me
steeds stimuleerde' ), de g itaar nam
hij erbij op zijn twaalfde. Barbershop
volgde op zijn vijftiende. ' Ik leer pittig
snel, ook andere partijen. Als ik een
song vijf of zes keer heb gehoord, kan
ik alle partijen onderscheiden. Vreemd
eigenlijk, niet?'
·Het geluid, de klank van de akkoorden, dat is voor mij de kick. Het is
trouwens best moderne muziek, verge
leken met bijvoorbeeld een kerkkoor. Ik

ben er erg veel mee bezig. naar school
(hbo-opleiding algemeen management)
heb ik barhershop op de walkman en als
ik thuis kom, duik ik nog eens in de bladmuziek, ik lees er nog eens wat over.'
Al heel snel laat hij ook de term
saamhorigheid vallen. Daar doelde hij
op toen hij het evenement in de
Worcester kathedraal noemde. maar
enthousiast heeft hij ook het over ·die
jongens in Amerika of Engeland'. met

'Ik voel me wel
een soort
barbershopjunk'
wie je zomaar een tag staat te zingen.
'Het is een heel andere wereld, iedereen
enthousiast. In Engeland werd ik als
tenor overal bij gehaald .'
Hoe voelt hij zic h in een koor als
Whale City Sound met voornamelijk
'senioren'?
'Ach, als je zingt, ben je toch allemaal gelijk. Al die mannen behandelen
me ook als hun gelijke. Ze merken dat
ik er alles voor doe, denk ik. Ik voel me
wel een soort barbershopjunk. Als je al
iets met muziek hebt. geeft barbershop
een extra kick. In Nederland zie je dat
misschien nog niet zo. Daarom zou ik
bijvoorbeeld graag iets met barhershop
op mijn school doen, met een koor of
een kwartet. Zodat meer jonge mensen
aan barhershop gaan doen.'

Martijn Hoeksema weet op dit
moment nog niet wat hij het leukste
vindt. ' Ik houd ervan in een kwartet te
zingen, maar ik wil ook graag coachen
en dirigeren. Zo nu en dan waagt hij een
bescheiden poging als dirigent voor zijn
eigen koor. Op kortere tem1ijn lijkt hij
voorbe temd te zijn als coach.
Daarvoor ging hjj per s lot ook naar
Engeland.
'Een moeilijke job·, is zijn conclu ie.
'Je moet affiniteit hebben met het koor
of he t kwartet, je moet ook sfeer
kunnen brengen en je moet een groep
naar een hoger niveau kunnen tillen.
Dus je moet veel van barhershop weten.
Als een soort barhershop-goeroe moet
je er helemaal aan verslaafd zijn.·
·Aan de andere kant denk ik dat
barhershoppers het zingen niet alleen
maar als een leuk hebbietje voor een
avond in de week moeten beschouwen.
Als ze op een repetitie komen, zouden
ze drie uur achter e lkaa r moeten
knallen. Meer passie leggen in hun
hobby, iets extra's willen doen. Dan
denk ik dat zeker de zangkwaliteit al
snel zou verbetere n.'
· Kan ik dat combineren met al
die andere dingen die ik doe. zoals
mijn school en het golfsurfen? Ik heb
daar geen moeite mee, kwestie van
prioriteiten stellen en een goede
agenda. Maar als ik een goedbetaalde
baan in barhershop zou kunnen krijgen,
zou ik mijn school opgeven, althans
voorlopig.·
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Mediatheek ook voor video's en cd·roms
Mediatheek beet de vroegere bibliotheek tegenwoordig. De reden voor
die verandering is dat DA BS een zo
groot mogelijke service aan de leden.
Vandaar dat zij besloten heeft om in
de bibliotheek naast bladmuziek nu
ook video's, cd's en learning-tapes op
te nemen. Zoals bekend is er (al
jaren) een overziehtslijst van songs
die men kan inzien. Recent is de nieuwe aflevering van Music Premier,
waarop DABS is geabonneerd, met
onder andere Ain 't misbehavin' en
l 'm sitting on top ofthe world op bladmuziek en cassetteband.
Van die nieuwe songs zijn casenes te
koop per song en per stempartij. De
kosten bedragen voor elk bandje 3 dollar (6 gulden). met een minimum van 6
dollar aan portokoste n. Elk half jaar
levert het abonnement op Music
Premier zes njeuwe songs op.
Daarnaast zijn nog allerlei learning
tapes (vier casettes, één partij pe r
cassette) beschjkbaar, ingezongen door
topzangers. Een handvol tite ls:
Alexander's Ragtime Band. Down by
the Ri verside, Zip-A- Dee Doo-Dah,
Bye Bye Blues, Oh you Beauti fu l Doll ,
alsmede een band vol kerstreperto ire.
Het aanbod van video s is. a fgezien
van een aantal oudere instructiebanden,
nog zeer bescheiden. De videoband

Building A Befter Chorus (1999) van
Greg Lyne is er binnenkort. De banden
(koren en kwartetten) van de conventie
in Amerika zijn beschikbaar. Oudere
jaargangen willen we versneld aanschaffen. De huur van de videobanden
bedraagt f 35 per band per maand
(inclusief verzendkosten).
Wat cd 's betreft heeft de mediatheek
de Conventie cd's Anaheim 1999
besteld. Er liggen ook drie dubbel-cd's
met topkwartetten uit de periode 1990-

1996.
Bovendien ligt er de dubbel cd-rom
met 44 songs uit de Heritage of
Harmony, in v ie r partijen op de
computer te horen, op band over te
nemen, met de bladmuziek ernaast.
Ideaal om klassieke barbershopnummers in te studeren. Het tarief voor cd's
en cd-roms bedraagt f 35 per exemplaar
per maand (inclusief verzendkosten).
De mediatheek heeft een catalogus
met meer dan vijftig pagina's met
songtite ls, tapes ern boeken van
SPEBSQSA. De songs zijn voorzien
van een code voor tempo (ballad, easy
beat en up-tune) en moeilijkheidsgraad.
De catalogus wordt niet uitgeleend,
maar kan wel worden ingezien bij de
mediatheek.
Naast de catalogus is er een lijst van
songs die in de media theek aanwezig

zijn. Deze Jjjst is op te vragen. De
gekozen song kan worden opgevraagd
als inkjjkexemplaar.
Wil men een song gaan gebruiken
dan kost het legaliseren daarvan f I,40
(stempel kosten) + f 0,15 per kopie.
Voorbeeld: een song bestaat uit vijf bladzijden. dan zijn dit ook vijf kopieën.
Bij een koor van dertig leden dus:
f 42.00
slempelkosten : 30 x f 1.40 =
aantal pagina·s à 0.15:
30 x 5 kopieën ( I 50 kopieën)
/22.50
adminis1ra1iekos1en
f tO.OO
portokoslen (voor zo'n pakkel)
f 6.00 +
Totna l

f 80.50

Uiteraard beste llen wij ook muziek
bij de Society, daar worden vrijwel
nooit
arrangementskasten
voor
gevraagd. Wanneer we bij de arrangeurs
zelf moeten beste llen dan zijn de kosten
afhankelijk van wat de arrangeur voor
z ijn arrangement vraagt. Soms is he t
één prijs voor het arrangement, soms
ook arrangement + kosten per geleverde kopie.

Tjakko Hoekstra,
Beheerder Mediatheek DABS
Evertsenstraat 1 4461 XN GOES
0113. 213254
email: keychnge@worldonline.nl

College Barbers in volle vaart door jubileumshow
Het sfeer volle Orpbeus-theater in
Apeldoorn vormde het décor voor het
jubileumfeest van de College Barbers.
T ien jaar alweer!
Een heerlijke avond, opgezet vanuit
het thema ' Ierland' met een prima
timing. In volle vaart wisse lden meerdere zeer gevarieerde muz ikale acts
e lkaar af en alles tot in de puntjes
verzorgd. Meezingen me1 bekende
Engelstalige liedjes en Ier e ritmes
meeklappen op het puntje van je toel.
Alleen het pits en het slot van de
avond namen de College Ba rhers voor
hun rekening. Daardoor hadden zij zelf
ook de gelegenheid om vanaf de zij lijn
mee te genieten. Het changement met
de gastkoor ' Midland Harmonizers' uit
Ede (tegenwoordig onder leiding van

Jos van Ekeris en met een hoorbaar
prettiger klank) verliep via een medley
van barberpole cat-songs. Leuke
vondst!
Het debuut van dirigent Marján
Lahuis was zorgvuldig voorbereid door
Bob Slavenburg en Rjet Kosterman.
Een ander opvallend debuut was dat
van ceremoniemeester Theo van Dijk.
Geheel in stijl en voorzien van
discoglitters presenteerde hij de avond
alsof hij niet anders gewend was.
Onderhoudend, informatie f en zeer
goed voorbereid.
Na afloop natuurlijk de afterglow,
waarin ook tijd was om bij te praten en
de verschille nde mu.ziekstij len (van
barhershop harmony tot doedelzak
en kroeggitarist) met e lkaar in contact
te brengen. Manne n: klasse, van

oorvangst tot en met de afsluiting. We
hebben genoten.

Johan Kruyt

Presentatiecursus
in de herhaling
Ook in het ko mende voorjaar geven
Ho lland Harmo ny en DABS weer een
cur us Presentatie, o nder de titel Let~
face Preselilotion I. Daarin worden de
beginselen duidelijk gemaakt van de
presentatie van barhershop tijdens een
show. Alle mogelijke aspecten worde n
belicht.
Nadere informatie volgt, maar houdt
alvast de volge nde data vrij: I en 15
april. 13 en 27 mei, allemaal zaterdagen.
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Voice Male derde op Ierse conventie
Het kwartet Voice Male heeft op de
Ierse conventie in Dublin de derde
plaats veroverd bij de internationale
kwarteuen. Ze eindigden na de Britse
kwartenen Wheel of Hamw11y en Easy
Streef. Opvallend waren de vele
Nederlanders die Voice Male waren
komen aanmoedigen. Het waren er
minstens twintig. die de Ierse conventie, kleinschalig van opzet maar warm
van karakter, wilden meemaken. De
leden van Voice Male. Willem
Haasnoot, Louis Smits, Carl van Noort
en Leo Guikers, en waren zichtbaar
geroerd door hun aanwezigheid.
De Nederlandse groep die in Dublin
was, onder wie president Johan Kruyt,
heeft Voice Male een teletubby-taart
aangeboden. De vier kinder-lv-helden
waren in mierzoet marsepein op de taart
aangebracht. Elke tubby droeg op zijn
beeldschermbuik een letter van de
afkorting DABS, in chemisch blauw.
De lABS-conventie is bovenal een
gezelligheidsconventie. De twee grootste mannenkoren telden respectievelijk
13 en 22 leden. De overige mannenkoren kwamen met moeite tot üen zangers. Bij de vrouwen deden slechts twee
kwartetten aan de competie mee. Toch is
barhershop harmony in Ierland groeiende. lABS. een organisatie voor mannen
en vrouwen te lt op dit moment 470 leden.

Voice Male zingt 'Don't blame me' tijdens Ierse conrentie.
Bij de internationale mannelijke
koren eindigde Grand Central Chorus
als eerste en enige koor. Mellow Clwrds
werd eerste van de nationale koren en
Conneetion won de wedstrijd van de
nationale kwartetten.

Volgend jaar wordt de lABS
Convenlie gehouden van 6 tot en met
8 oktober in Bray. even ten zuiden
van Dublin. Vliegtijd ongeveer 'ijf
kwartier.

DABS op lnt,e rnet

Harmony Market Place
op het Internet

DABS zit binnenkort op het lnternet.
Een werkgroep is bezig met het ontwerpen van een eigen website voor DABS.
In het verleden was daart.oe al eens een
initiatief genomen door Jan Voskes die
een deel van de site van The Midlm1d
Harmonizers Sound daartoe be ebikbaar stelde. Via een zoekrobot zijn we
ook al eens op een (verouderde) adressenlijst van DABS gestuit. Maar een
officiële site hadden we nog niet.
Wilko van der Lingen (Heart of
Holland Chorus) is daar nu daadwerkelijk mee bezig. Op het adres
http://www.dabs.nl is reeds een aanzet
te vinden. Dat betekent o nder meer dat
de naam dabs.nl voor ons staat geregistreerd. Onder die naam is te volgen hoe
de site, stap voor stap in elkaar wordt
gestoken. Binnenkort spreekt DABS
ook op het [nternet zijn woordje mee.

Redactie

Redactie

Sinds enige tijd heeft de SPEBSQSA
zijn 'shop' met de naam Harn1ony
Market Place op het Internet gezet
Barhershoppers kunnen daar alle& van
hun gading vinden. Arrangementen,
software voor het anangeren. handboeken. songbooks, cd's. tapes, geschenken. De dubbelecd-romwaarop 44 barhershop songs zijn uitgewerkt in klan~
en noten chrift (vierstemmig te horen
en te zien en te kopiëren) blijkr daar
nog compleet te koop voor 49 dollar.
terwijl de uitgever die prijs rekent voor
een enkel exemplaar.
Het adres:
http://www.harmonymarketplace.com/
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Gommert Burger gestopt met DABS-shop
' De DABS-shop is naar mijn idee nogal
eens onde rschat' , mij mert Gommert
Burger, terugkijkend op ruim twaalf
jaar shop-beheer. Volgens z ijn cijfers
beeft de shop in die tijd voor DABS
enkele duizenden guldens o pgeleverd.
Burger heeft het beheer van de shop
begin december overgedragen aan het
DABS-bestuur, dat nu naarstig naar een
vorm zoekt om de shop te la ten voortbestaan.
Burger begon in 1987 als penningmeester van DABS met de shop, o mdat
zijn voorzitter Theo van Dijk regelmatig met barbershop-artikelen terugkwam van het hoofdkwartier van de
SPEBSQSA in Kenosha. In het begin
waren het vooral /earning-tapes, die
eindeloos gekopieerd werden. omdat
e lke barbershopper in Nederland d ie
bandjes wilde hebben. ' We hadden
soms tijd te kort.' me ldt Go mmen
Burger, 'temeer daar we toen alleen nog
maar op no rma le sne lhe id ko nden
kopiëre n. ·
'Na die bandjes kwam Theo van Dijk
nu weer aanzetten met twintig T-shirts.
dan weer met prentplaten. op zeker
moment had hij tassen te kort.' Vanaf
die tijd bestelde Burger de spullen voor
de sho p regelrecht in de Harmo ny
Market Place van SPEBSQSA. De

Gommen en He/ee11 Burger na de com·emie ran 1996 in Rotterdam
catalogus kreeg hij ook van Van Dij k.
' En dan hie ld ik mijn Heleen de bladzijde met sieraden voor en dan zei ik:
kij k eens of er nog wat moois tussen zit.
Heleen heeft altijd een grote rol
gespeeld in de shop. We stonden ook

meestal samen.·
De shop bete kende veel voor de twee.
Gommert: ' Ik heb het altijd met zoveel
plezier gedaan. Als we met de kraam
ergens stonden. hadde n we a ltijd

aanspraak. lede reen kende me a ls
penn ingmeester van DA BS en a ls
conventie-manager, dus er vie l a ltijd
wat te praten. lk ben benieuwd hoe het
nu verder gaat. Je moet er wel een beetje gek van zijn o m het te doen.·
In ieder geval een soort gekte waar
DABS wel bij voer. Gommert e n
He leen, DABS is j ullie zeer dankbaar
voor je inzet gedurende al die jaren.

Redactie

Enthousiasme en inzet
r wa5 nog zo veel t e verbeteren aan
allerlei optredens van Sir Hugo's
Worthy Singer5, van Fruit Unlimited en

E

van The College Barbero. In d e afgelopen maanden hadden ze a llemaal een
show- en dat is op zichzelf a l de
moeite van het vermelden waard. Er zit
leven in de brouweru.
Sir Hugo's Worthy Singer5 hadden
een promotie-avond om leden te
werven. Fruit Unlimited zette in het
Dorpshui5 van Meteren een 5how neer
waaraan ze maandenlang hadden
gewerkt en The College Barbers
traden op in een vlotte, aantrekkelijke
opvoering met andere koren.
Na afloop kon elke kenner precies
aanwijzen waar het allemaal mis was
gegaan. Het ene koor zou wat meer
ontspannen mogen zingen, het andere
zou meer aan stemvorming moeten
doen, in de 5how van de derde had wat
meer vaart gemogen. Op die manier
zijn nog tientallen onderdelen en

details te noemen d ie a llemaal nlèt
deugden. Ze doen er hier niet zoveel
toe. De koren moeten d aar intern goed
naar kijken.
Wat er op deze plaat s wel toe doet,
i5 de reactie van het publiek. Want in
alle geva llen bleken het enthou5iasme
en de inzet waar mee a l die barbershoppers zich lieten zien, door51aggevend. Weer eens iets andero dan die
5tijve kerkkoren, klonk het na afloop in
Meteren. In Heerhugowaard meldden
zich vUftien vrouwen en mannen a ls
verst erking voor de bestaande koren.
In Apeldoorn toonde het publiek zich
razend enthousiast na een goedlopende
show.
Dat is waar wij barbershopper5 het
blijkbaar (ook) van moeten hebben. Zo
was er ook nog het koor in Gorcum dat
als opmaat naar de oprichting een
demonstratie-avond gaf met het
plaatselijke vrouwenkoor en het
kampioenskwartet Voice Male. De

plaat s va n handeling wa 5 een eenvoudig schoollokaal, met gewone
neonverlichting, verre van gezellig.
Maar de warme sfeer werd bepaald
door -opnieuw-- het elan van
zanger5 en zangeressen. Zodat na
afloop iedereen nog bleef hangen in
de kantine.
De moraal van d it ver haa l. Natuurlijk
moeten we 5treven naar het hoogst
bereikbare niveau va n barbershopzingen. Niet alleen op de wekelijkse
repetitie-avond, maar ook op harmonycollege5 en a ndere cursussen. Blijven
zoeken naar wegen ter verhoging van
onze vaardigheden als zangers én al5
entertainer5.
Daarmee moeten we ons publiek
veroveren. Enthousiasme en inzet
blijken dan te kunnen fungeren als
mant els d ie de onvermijdelijke
onvolkomenheden met liefde bedekken.
Jacques de Jong
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Fruit Unlimited
bracht show
vol afwisseling
Het Britse kampioenskwartet Hooked
on. Hannony zingt tegen de achtergrond
van Fruit UnJimited dat in oktober zijn
vijfjarige bestaan vierde. Het koor deed
dat in Het Dorpshuis te Meteren met
een afwisselende show die honderd jaar
muziek omvatte. in beeld gebracht met
hulp van plaatselijke acteurs.
Fruit Unlimited liet onder leiding van
Hanneke van Houselt niet alleen
bestaande barbershopsongs horen, maar
ook een medley van nieuwe arrangementen van popmuziek uit de naoorlogse jaren tot 1999 toe. Verrassende
voorbeelden: A whiter shade of pale
van Procol Harurn en Nothing Rhy med
van Gilbert O' Sullivan. Natuurlij k ook
een goed gezongen Yesterday van The
Beatle.

In Memoriam
Toon de Vries

Het mannenkoor kreeg steun van
vrouwenkoor New Harvest Singers
onder leiding van Astrid Joosten. Voor
de afwisseling trad ook het showballet
Arti Move op met dansjes van
Charleston tot Can-Can.
Duidelijke topper was het kwartet

Hooked on Harmony. De vier bleken
zich een Nederlandse tekst eigen te
hebben gemaakt van het lied Shine on
Me: 'Licht mij bij, zal dat held' re baken
stralen op mij". (Vertaling Han Klein
Haneveld).

Redactie

Seabottom Singers
op korendag in Flevoland

Op 23 september is op 46-jarige leeftijd Toon
de Vries overleden. Als medeoprichter en
••oorzitter 1•an het barbershopkoor Best Blèk
in Best •ras Toon de spil•·an ons koor. Een
mzdkale voomran die met l'ee/ humor en
enthousiasme ons koor een \'aste basis gaf
Hij wilde l'ee/ bereiken met Best Blèk maar
helaas, niets is zeker in dit leven. Toon werd
begin dit jaar emstig ziek en kon, ondanks
zijn optimisme en energie, zijn ziekte niet
overwinnen.
Optimistisch in Amsterdam, positiefverhalend
over de bestralingen in Tilburg en daarna
kwam de domper van de laatste definitieve
uitslagen in Amsterdam en 1ilburg. Als een
koude douche laramen ::.e o1•er hem heen
::.onder dat ook maar iemand de knop kon
omdraaien. Hettekende hem dat hij ::.ijn ::.iekte
altijd bespreekbaar hield, ::.onder drama. met
ingehouden emotie en met groot realiteitsgevoel. Het koor moet rw verder zonder hem.
Boven :ijn overlijdensbericht stond 'Zijn stem
verstomd, ons leven verstild'. Wij zullen niet
alleen zijn stem, maar ook zijn inzet. zijn
\Vamue en ::.ijn hz1mor missen.

Best 8/èk

De stichting samenwerkende koren
(SaKo) R evoland heeft ook dit jaar een
Revolandse korendag gehouden. Even
zag het er naar uit dat deze dag financieel niet mogelijk was. Maar dankzij
een genereuze gift van het Prins
Bernard Fonds en het VSB-fonds was
er in dit lustrumjaar toch een evenement.
In tegenstelling tot andere jaren was
er deze keer 's middags een workshop
koorvorming. Deze workshop werd
geleid door de jurylede n Jetze Bremer
en Anne Sollie. die ·s avonds de koren
zouden beoordelen. Als koor voor de
workshop had de o rganisatie The
Starlights uit Almere bereid gevonden.
De opzet was vergelijkbaar met de
coaching bij barbershop. Het koor zingt
een lied en de coach geeft aan welke
stukken goed gaan en waar nog verbeterd kan worden.
T he Starlights hadden verschillende
genres op het repertoire hadden staan.
Onder andere Ik zou wel eens willen
weten van Jules de Korte. negro
spirituals en Broadway show -muziek.
Hierdoor kwamen bij de coaching zeer
veel verschillende aspecten aan bod,
legato zingen, richting in de vertellijn,
swing en nog veel meer. De coaching
was zeer leerzaam en I iet ook zien dat
muziek en interpretatie universeel zijn
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en niet afhankelijk van het genre.
Duidelijk werd wel dat in het ene
genre meer nadruk op een bepaald
aspect moet liggen dan in het andere.
Maar geen van de aspecten mag in welk
genre ook volledig ontbreken. De
coaches zulle n menig koor vooruit
kunnen helpen.
Hel avondprogramma begon met het
instuderen van het Magnificat van Sir
Charle Villier Stanford (1852- 1924).
Dit was voor veel leden van ons koor
niet erg waardevol, doordat noten lezen
niet een eerste vereiste is bij barbershoppen. Daarna waren er optreden
van acht verschillende Flevolandse
koren. Het genre liep sterk uiteen. Er
waren kerkkoren, kamerkoren en twee
barbershop-koren: The Seabouom
Singers en het vrouwenkoor Flevo Fun.
Ons koor kreeg duidelijk het meeste
applaus, maar het kamerkoo r Vocal
Expression bracht eigenlijk kwalitatief
de mooiste muziek ten gehore.
We hopen volgend jaar weer van de
partij te kunnen zijn.

Aldo Dekker
namens Sea Bottom Singers

DADI - TUX~I
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Kopij DABS·tunes
De volgende DABS-tunes verschijnt
eind maart 2000. Kopij graag vóór
1 maart bij de redactie. Aanleveren
op floppy (in Word of Wordperfect)
of per e-mail scheelt de eindredacteur
vele uren werk. De verschijningsdata zijn verder, eind juni, eind september en eind december. Bij voldoende
aanbod van dringende nieuwtjes
of aankondigingen kunnen we ook
een DABS-note uitbrengen.
Redactie-adres: Koningin
Julianaweg 16,3628 BN Kockengen.
Of per e-mail aan
JacquesdeJong@hetnet.nl
Wil iedereen die zijn DABS-tunes
gemist heeft, zich ook melden op dit
adres, dan kunnen we de verzendlijst actueel houden.

Databank
In deze rubriek staan vooral evenementen die barhershop-organisaties
zèlf organiseren. Soms nemen we
ook evenementen op waarvan de
redactie denkt dat ze voor barbershoppers interessant zijn.
Organisaties gelieven hun programma's op te sturen aan de redactie
van DABS-tunes, zie hierboven.
26 februari 12.00 uur
A Capella Fiesta
van de A capella light club BALK in
de Agrarische Hogeschool te Dronten.
Optredens van prijswinnende en veelbelovende Nederlandse en buitenlandse
close harmony groepen. In het genre
barbershop treden op de kwartetten
Rad io Times en Brolhers 4 Thne, het
mannenkoor Vocal Challenge en het
vrouwenkoor IJsselstein Chorus, beiden
onder leiding van Floor van Erp. Het
festival duurt van 1.2.00 tot 22.30 uur.
Informatie en kaartverkoop bij Ko
Burger, Postbus 367, 3850 AJ Ermelo,
telefoon 034 1-553440.

101111 12 maart
BING! conventie
Gezamenlijke conventie voor mannen
en vrouwen
Bremen. Duitsland

28 april · I mei
BABS/LABBS conventie
Gezamenlijke conventie voor mannen
en vrouwen in Conventiecentrum,
Brighton

7 tm /6 juli 2()()()
Olympische Spelen voor koren
Linz, Ooste nrijk
Twee Oostenrijkse zangersbonden
organiseren de eerste Cboir Olympic.
De inschrijving staat open voor elk
genre. Het is mogelijk alleen voor
de eerste ronde in te schrijven. Wie
daarin een Gouden Diploma baalt, gaat
automatisch door naar de Olympische
Competitie. Er worden 400 tot 600
koren verwacht met 25 duizend zangers
uit tachtig landen.Wie op het Internet
meer te weten wil komen van de
organisatie, kan kijken o p
www.linz2000.net.
Rechtstreeks bij de organisatie
Forderverein Tnterkultur, PO Box
1225, D-354 12 Pohlheim,
Deutschland.

3 1111 5 november 2()()()
Concertzaal Tilburg en Brabants
Conservatorium
Vocal Group Festival van de stichting
SNK. Motto: The best of close harmony
singing. Informatie bij SNK,
Plompetorengracht 3, 3512 CA
Utrecht, 030 23 13 174, website
www.snk.nl

4 1111 7 mei 2001
Europese conventie
Glasgow, Schotland
Competitie voor Europese mannenkoren en nkwartetten. De Europese conventie valt samen met de BABS-conventie.

Wijzigingen
Omdat enkele maanden geleden de
DABS-adressenlijst is verschenen,
vermelden we in d eze rubriek alleen
nog de adreswijzigingen bij bestuur,
koren en kwartetten. Dan kunt u ze
zelf in de Ujst aanbrengen.
Het complete adres van Radio Times:
Luc Schoute, Kasteelstraat 54,
4381 SL Vlissingen
e-mail: rtimes@zeelandne t.nl/
Hetjuiste mobiele nummer van
Interstate Conneetion i (0650) 62 45 92.
Het secretariaat van Seabottom Singers
is verhuisd naar Hoornse Hop 18, 8244
EK Le lystad, telefoon 0320-264743.
Het nieuwe e-mail adres van voorzitter

Dolphin Barber Mares, Otto Staa l is
o.staal @hetnet.nl/
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Dirigent bij The Midland Harmonizers
is los van Ekeris, als opvolger van
Peter lseger.

Barbershopper of
the year
Ook dit jaar benoemt DABS een van
onze bijna zeshonderd leden tot
barbersbopper van bet jaar. Wie?
Geen idee. Er zijn talrijke zangers en
dirigenten die bet hele jaar door veel
energie in barbersbop steken. Koren
en kwartetten worden daarom uitgenodigd hun kandidaten bij bet bestuur
kenbaar te maken. De voorkeur gaat
uit naar iemand die niet alleen grote
verdiensten beeft voor bet eigen koor,
maar ook voor barhershop in het algemeen. Uw suggesties worden ingewacht door Johan Kruyt, 030-6882132.

Bestuursleden
gevraagd
Bij de vo lgende a lgeme ne vergadering
in maart is voor de bestuursleden
Dolf Lahuis e n Watze Watzema het
einde van hun termijn aangebroken.
De laatste stelt zeker zijn zetel ter
beschikking. Het bestuur van DABS
nodigt daarom gaarne kandidaten uit
om zich voor een bestuursfunctie te
melden. De functionaris krijgt re maken
met een organisatie die zich steeds verder uitbreidt en die ook buiten de eigen
kring bekendheid begint te genie te n.
Ideeën over een dynamische aanpak
zijn daarom welkom.

Bestuur DABS

Ledenlijsten gaarne
naar penningmeest er
Die nstmededeling van de penningmeester. Deze wil graag zo spoedig
mogelijk kunnen beschikken over de
ledenlijsten van de koren per I januari
2000. De lijsten zijn nodig in verband
met de afdracht aan de SPEBSQSA.
Ten aanzien van de contributie koppelt
de penningmeester daaraan de herinnering dat deze per die datum f 3,50 per
koorlid bedraagt, confom1 een besluit
van de Raad van Afgevaardigden.
De contributie over het eerste kwartaal
is eveneens per I januari verschuldigd.
De kwartetten zijn per I januari f 84
contributie over het eerste ha lfjaar
verschuldigd.

Hans Brouwer, penningmeester DABS

