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Enthousiasme groeit voor Zaanse conventie 
De conventie van november is duide
lijk gaan leven bij de ach terban. 
Veertien dagen nadat de conventie· 
commissie de inschrijvingsformulieren 
had verstuurd, waren, hadden a l ell' 
kwartetten gereageerd en tie n koren. 
Eind maart hadden zich maa r liel'st 
negentien kwartetten en vijftien 
koren aangemeld . Dat mag een 
record heten in de geschiedenis va n 
DABS. 

Voor het eerst wordt de DA SS
conve ntie gehouden in het Zaantheater 
dat nog niet zo lang geleden is 
gebouwd en dat voorzien is van alle 
moderne snufjes inzake theate r
techniek. 

Een van de nieuwtjes voor de 
barbershop-conventie is dat tijdens de 
competitie zaalversterking aanwezig is. 
Dat wi l zeggen dat boven het podium 
microfoons hangen. Op he t podium 
staan monitoren waardoor de zangers 
zic hzelf terughoren. Met name de 
kwrutetten moeten daaraan even wennen, 
o mdat ze gewend zijn zich te richten tot 
het publiek op de achterste rijen. 
Dankzij de microfoons hoeven ze die 
inspanning niet meer te leveren. Voor 
de koren zal het effect zijn dat ze "lichter" 
kunnen zingen. 

In verband met de nieuwe techniek 
krijgen in het bijzonder de kwartetten 
extra tijd om op het podium in te 
zingen. Dan kunnen ze zich op hun 
gemak de akoestiek eigen maken. 
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Het Znamheater 

Een ander nieuwtje is dat tijdens de 
shows op zaterdagavond en zondag
middag speciale. sfeervolle belichting 
kan worden toegepast. Dat maakt de 
optredens extra aantrekkelijk. Regisseur 
Marc Feitsma krijgt er extra technische 
instructie voor van Olivier Ax, hoofd 
technische dienst van het Zaantheater. 
T ijdens de competitie is de verlichting 
voor iedereen hetzelfde. 

Drie dagen 
De traditie van een driedaagse 

conventie wordt in ere hersteld. 
Vroeger in Ve ldhoven was het een 
gewoonte dat de meeste deelnemers 
twee nachten overbleven. Die traditie 
was op ander locaties vaak niet moge
lijk. In Zaandam begint de conventie 
op vrijdagavond en ze eindigt op 
zondagmjddag. Dan wordt er een show 
gepresenreerd waarin koren. kwartetten 
en gelegenheidskwarte tten optreden 
met een eigen bijdrage. ·Funshow' 
heette dat altijd. maar serieuze bij
dragen met minder fun en meer mooie 
muziek zijn welkom. Aanmeldingen 
g raag bijtijds bij het conventie
secretariaat, waarvan we onderaan het 
e-mailadres vermelden. 

Speciale gast is het Zweedse koor 
Stockholm Chord Masters. Het is voor 
het eerst dat een Zweeds koor naar 
Nederland komt. Het koor heeft ook 
meegedaan met de internationale 
conventie in Amerika. Het kwam daar 
tot een zestie nde plaats. hetgeen een 
buitengewone prestatie is bij de 
verwende Amerikanen. 

Van de hele conventie wordt geen 
videoregistratie gemaakt. te nzij van 
tevoren blijkt dat de belangste lling 
groot genoeg is. Als er zestig bestellingen 
(plus betalingen) komen, zijn de 
financ iën rond en dan kan de video
maker aan de gang. 

Jury 
Voor de jury zijn drie Britse judge 

gevraagd. Er komen ook twee 
Nederlandse juryleden van de Samen
werkende Nederlandse Koren, S K, 
en de officiële judges zullen op de 
voet gevolgd worden door enkele 
Nederlandse schaduw-juryleden. 
E-mail voor inschrijvingen e n 
correspondentie: rdavies@hetnet. nl/. 

Redactie 



D4D3 - T~~~ ~ DD / 1--------------------------------------------------------------

Ik hoor, ik hoor wat jij niet hoort 
V elen van ons hebben wel ' s op een 

mooie , Hollands-bewolkte zomerdag de 
tijd genomen om naar de lucht te kijken . 
Als kind , of als ouder op verzoek van je 
kind·( eren) . ' Ik zie ik zie wat jij niet 
ziet en het is ... een eend ... daarboven ... 
die wolk . Zie je dat? Net een eend .' 
Doe ik af en toe nog wel ' s uit mezelf . 
Gewoon , omdat ik daar aardigheid in heb . 
Kennelijk niet verleerd omdat ik het 
spelletje veel te leuk vind. Ik heb dat 
ook met geluiden en muziek . De muziek 
is dan de lucht en de akkoorden zou je 
als wolken kunnen beschouwen . 

Bijvoorbeeld : 
Ik hoor ik hoor wat jij niet hoort en 
het is een accordeon . 
In Something van Vocal Chords op de 
DABS-cd 10 jaar singing Harmony . 
Dan hoor ik jullie denken : wacht even, 
wacht even : da's een barbershopnummer, 
niet? ' 
Klopt . Vie rstemmige a cappella in 
barhershop harmony style . 
' En jij hoort een accordeon? ' 
Ja . 
' Kan niet .' 
Kan wel, want dat hoor ik . 
' Hoe dan? ' 
Gewoon , met ~ n oren . Moet je wel goed 
luisteren, want het duurt maar een 
seconde . 
' Da' s een klein wolkje; waar zit 'ie 
precies? ' 
Op 1 minuut en 25 seconden van die 

track, dan zingen ze : ' yoif re asking me~ 
' Ik ga ' s luisteren.' 
Vooral doen . 

N iet dat i k nou bewust op zoek ben 
naar dat soort dingen : ik l uister met 

m' n oren naar geluiden zoals ik met~ n 
ogen naar de wolken kijk . Kan ook tekst 
zijn : ik hoor , ik hoor wat jij niet 
hoort en het is een familielid . 
' Oma Hannie , oh my honey .. .' 
Whale City Sound zingt het al jaren in 
Alexander's Ragtime Band . 
Of gewoon rare woorden : die vallen me 
ook op . Bijvoorbeeld ' Fther~ komt voor 
in de religieuze medley gezongen door 
the Vocal Majority op de cd How Sweet 
the Sound. Luister maar . Een duidelijke 
F voor there . Ik vraag me dan af hoe dat 
komt . Zal het een montagefoutje zijn of zo . 
Of eh ... Ken je die reclame met die jongen 
die aandachtig de nieuw gekochte cd van 
z' n favoriete band beluistert? Tijdens 
een pittige gitaarsolo hoort hij kleine , 
maar opvallende, sis-plop geluidjes . 
Ermee terug naar de winkel . Ja hoor , 
hij heeft gelijk. Krijgt een andere cd 
mee . Zel fde probleem . 
Tegelijk, in de opnamestudio, wordt het 
geluid voor de kijkers verklaard : het 
geluid van entdoppende bierflesjes tijdens 
de opname . 
Zo heeft elke al-dan-niet-barbershop-cd 
zijn eigen puzzeltje . Als je aandachtig 
luistert . Geinig spelletje . 

Tjitte 

Bèst Blek Barhershop Singers uit 
Best hebben hun 'pitch-director ' Ad 
van Dijk gehonoreerd met een oorkonde. 
Zo gelukkig waren ze met de manier 
waarop Ad na talrijke conservatorium
studies de stemfluit hanteert , eindelijk. 
Geintje van de club die zondagmiddag 
20 februari een middag verzorgde voor 
vrie nden, vooral vriend innen e n 
bekenden. ' Nu kan ik eindelijk horen 
hoe zo' n lied echt klinkt', verzuchtte de 
vrouw van een bariton. 

Bèst Blek 
honoreert 
pitch-director 

Bèst Blek viel met de de ur in huis 
met het lied Het leven is goed in het 
Brabantse land, een arrangement van de 
Zaanstadse dirigent Johan Dessing. En 
verde r werd het ook een heel gezellige 
middag, waarop ook nog de cd van het 
koor werd gepresenteerd. Het eerste 
exemplaar werd uitgereikt aan Anneke 
de Vries, weduwe van de onlangs over
leden voorzilter Toon de Vries. Dirigent 

Ad van Dijk (links voor) 
krijgt een oorkonde voor 
zijn voortreffelijk werk 
op de pitch-pipe 

Toon de Vos merkte over de cd op: 'Nu 
kan iedereen straks horen hoe we 
zongen in 2000.' 

Als gast trad in Best op het 
kampioenskwartet Voice Male. En er 
was ook de a-cappella-groep Chantarel, 

met liederen van Mozart en Brahm . De 
barhershop-lead Hans van den Hurk 
bleek hier ook een aardige part ij mee te 
blazen. 

Redactie 
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Nederlandse koren naar Europese conventie 
Van 4 tot en met 7 mei 2001 wordt in 
Glasgow, Schotland, de Europese 
barhershop conventie voor mannen 
gehouden. Het belooft een inter
nationale gebeurtenis te worden, 
want koren en kwartetten vanuit heel 
Europa doen mee aan de competitie 
en aan de shows eromheen. Zeker 
twee Nederlandse koren hebben al 
belangstelling getoond om mee 
tedoen. Dat zijn Dolpllin Barher 
Matesen Heart of Holland Chorus. 

De grote trekker moet worden het 
Amerikaanse kampioenskoor The Vocal 
Majoriry uit Dallas, Texas. Dit koor 
heeft in 1995 een indrukwekkend 
optreden verzorgd tijdens de Britse 
conventie in Harrogate. Volgens 
conventiemanager Brian Sperry hebben 
de Amerikanen beloofd dit optreden 
nog te overtreffen. 

Het evenement wordt gehouden in het 
nieuwe Tentoonstelling- en Conventie 
Centrum dat bij de bevolking The 
Armadillo wordt genoemd, een futuris
tisch gebouw met alle moderne theater
snufjes. De akoestiek moet subliem 
zijn. Voor alle optredenden kan dit een 
speciale ervaring worden. Er worden 
zes- tot zevenduizend bezoekers 
verwacht. 

De Europese conventie valt samen 
met de conventie van BABS, de Britse 
barberhop-organisatie. BABS wil 
daaarmee voortburen op de eerdere 
Europese conventie van de Zweden in 
1998. Op een internationale vergade
ring in Glasgow in januari is besloten 
dat de Europese conventie om de vier 

jaar wordt gehouden. De eerstvolgende 
na Glasgow is dus in 2005. 

De plaats van de Europese conventie 
wordt bepaald met instemming van alle 
betrokken barbershop-organisaties. Dat 
zijn nu BABS (Engeland), SNOBS 
(Zweden), DABS (Nederland) BinG! 
(Duitsland) en lABS (Ierland). 

Elke organisatie wordt gevraagd 
maximaal drie mannekoren en drie 
mannenkwartetten af te vaardigen, naar 
eigen keuze. Ln Glasgow zal BABS er 
voor de eigen conventie zijn met twee 
kampioenskoren en twintig koren in de 
competitie. Samen met de koren uit de 
andere organisaties zal het maximum 

aan koren in de Europese wedstrijd 34 
bedragen. Ze zingen allemaal twee 
songs. 

Het als eerste geplaatste koor wordt 
beloond met het Europese kampioen
schap. 

Een voorwaarde is dat alleen reguliere 
koren mogen meedoen. geen gelegen
heidskoren. De minimale omvang is 
twaalf leden per koor, de dirigent 
meegerekend. 

Voor de kwartetten worden een halve 
finale en een hele f10ale gehouden. In 
allebei moeten ze twee songs brengen. 
In totaal kunnen 31 kwartetten mee
doen, negentien van BABS en twaalf 
van de andere deelnemende organisaties. 
De eerste zes kwartetten uit de 
semi-finale gaan voor het Europees 
kampioenschap. 

Volgens de organjsatie is de Europese 
conventie alleen voor mannen omdat 
alleen de Britse en andere Europese 
deelnemers al veel ruimte vragen. Bij 
volgende Europese conventies wordt 
het aan de orgaruserende clubs over
gelaten of ook vrouwen mogen deel
nemen. Dat is bijvoorbeeld van belang 
voor de Duitsers en de leren die 
gemengde orgarusaties hebben. 

Redactie 

Duketown Singers nemen 
Amerikanen onder hun hoede 

Ledenlijsten nodig 
De penningmeester laat weten dat hij 
van elk koor graag per 1 januari 
en per 1 juli een opgave krijgt van 
de ledenlijst. Op basis daarvan 
wordt namelijk de bijdrage aan 
de Amerikaanse organisatie 
SPEBSQSA bepaald. Per afgelopen 
januari bedroeg het aantal aangeslo
ten zangers, voorzover viel na te 
gaan, 509. 

The Duketown Barhershop Singers 
in 's-Hertogenbosch hebben een uit
voerig programma opgesteld voor de 
Amerikaanse Jo/umy Appleseed 
Barhershop Singers dat in augustus 
naar Nederland denkt te komen. De 
Amerikanen hebben al laten weten 
de inspanningen van het Bossche 
koor zeer op prijs te stellen. 'Precies 
wat we willen', schreven ze terug. 

De Amerikanen komen op 8 augustus 
in Nederland aan. Ze maken een toer 
door Europa. Het is een van de uitstapjes 
waarvoor het koor zichzelf heeft 
opgericht: barhershop zingen om een 
aanleiding te hebben voor het maken 
van buitenlandse reizen. 

Den Bosch heeft op zich genomen 
on1 de groep van veertig koorleden met 
hun aanhang van achtendertig personen 
in hun stad te ontvangen en rond te 
leiden. Het programma, met onder 
andere een ontvangst bij de burgemeester 
en een vaartocht op de Binnendieze, 

ziet er aantrekkelijk uit. Natuurlijk zit 
er een ontmoeting bij met regionale 
koren en kwartetten. 

Het enige wat nog staat op de wensen
ljjst van de Amerikanen is een oplreden 
in Amsterdam, als ze daar toch logeren. 
' We zouden heel gelukkig zijn met een 
optreden op de trappen van de Nieuwe 
Kerk, voor de voorbijgangers. 

Redactie 

Wilt u een specifiek arrangement voor uw barbershopköör/-kwartët , 
· close-harmonykoor of a capella-ensemble? 

Ik lever het, in alle stijlen en op elk njveau. 

LEX HAKKER 
composer I arranger I tyricist 

tel./fax: 071 589 61 19 hakker@tlex.demon.nl 

(Once. Voc'elle. Leiderdorps Kamerkoor. Radio Times. Swcc1 Lake Hannony Singen;, Dolphin Barher Males, e.a.) 
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Hieronder de aanzet voor een 
discussie coach versus dirigent. Het 
onderdeel coach is toegespitst op de 
kwartetcoach. Een kwartet heeft 
immers geen dirigent, maar hij kan 
het kwartet wel leiden en begeleiden. 
Zowel koren als kwartetten kunnen 
verschillende coaches hebben, in 
verschillende categorieën en met 
verschillende vaardigheden. Het is 
opmerkelijk dat een kampiocos
kwartet a ls FRED minstens drie 
coaches heeft. 

D e term coach heeft een veelzijdige 
beteke nis in barbershop. Sommige 

z ijn handig in het ana lyseren van de uit
voering van een kwartet om deze 
opnieuw in elkaar te steken. Anderen 
z ijn goed in interpretatie. Zelfs als een 
kwartet niet helemaal goed zingt, kan 
het grote indruk maken met zijn inter
pretatie. Weer andere coaches letten het 
meest op accurate akkoorden, of betere 
stemvorming. 

De Engelse judge Bob Walker coacht her kwartet S.O.A. P. tijdens de jongste kwarrellendag 

en bij het plannen van een programma. 
Maar vóór alles zal de 

De coach 
coach met geduld en 
met plezier helpen bij 
het verhogen van de 
zangkwalite it, door mid
del van een systematisch 

Tenslotte zijn er die zich niet met een 
kwartet moeten bemoeien. omdat ze 
meer schade aanrichten dan ze goed 
doen. 

We richten ons hier op de coach die 
het kwartet kan verbeteren, niet ineens, 
maar op de lange termijn, door de 
~ound te verbete ren en de prese ntatie. 

De verantwoordelijkheid van de 
coach is steeds op zoek te gaan naar 
nieuwe ideeën en kennis. Hij dient open 
te staan voor vernieuwingen. Zijn 
benadering moet worden bepaald door 
het niveau van de groep. en tegelijker
tijd moet hij de ambities in de groep 
wakker schudden. Hij heeft een grote 
verantwoordelijkheid want afhankelijk 
van zijn methoden e n technieken kan 
hij een kwartet maken o f breken. 

De coach moet kennis hebben van 
een groot aantal arrangementen. en ook 
weten waar hij ze kan vinden. Hij kan 
hulp te bieden bij het uitkiezen van de 
muziek waarvan hij denkt dat ze het 
best bij de groep past. Het is belangrijk 
dat de coach weet heeft van de jury
categorieën bij een wedstrijd. 

Een coach beluiste rt en observeert 
de g roep in zo veel mogelijk 
omstandigheden. Hij zal van advies 
dienen bij het kiezen van een outfit, 

programma met funda
mentele vaardigheden. 

Daar moet hij verstand van hebben. en 
hij moet de bedoeling en de filosofie 
van barhershop kennen. Hij moet ook 
bereid zijn steeds meer kennis te vergaren. 

Tot zijn fu nctie behoort ook het 
kweken van zelfvertrouwen bij de groep. 

Dirigenten, jurylede n en leden van 
andere kwartetten zijn doorgaans prima 
kandidaat coaches. Maar ook een 
gemiddelde barhersho pper kan zich 
opwerken tot een bruikbare coach, met 
behulp van c ursussen en harmony 
colleges. 

Groep ten opzichte van coach 

Een koor of kwartet heeft ook 
verantwoordelijkheden ten opzich

te van de coach. Het moet alles doen 
om de suggesties en aanbevelingen van 
de coach te volgen. openstaan voor zijn 
ideeën en bereid zijn veranderingen aan 
te brengen. 

Een vakkundige coach is beter in 
staat om de performance van een groep 
te beoordelen. van buitenaf, dan de 
groep zelf. Deze moet bereid zijn hard 
te werken o m vooruit te ko men. Laat 
de coach regelmatig weten dat je . 
zijn inspanningen op prijs ste lt. Als 
je deze aanbevelingen niet accepteert, 
neem dan geen coach. 

Bedenk dat het bovenstaande bedoeld 
is om een ideale situatie aan te geven. 
Feitelijk werkt iedereen die het kwartet 
feedback levert, als coach. Deze 
opvatting ste lt een groep in staat om 
hulp te accepteren van mensen met 
verschillende niveaus van muzikale 
vaardigheid. 

Verschil met de dirigent 

D e dirigent heeft de directe, algemene 
leiding van een koor. In zoverre 

heeft zijn functie alle kenmerken van 
die van coach, z ij het dat de dirigent 
extra verantwoordelijkheden heeft. Een 
dirigent moet van alle markten thuis 
zijn : muzikaal technisch, zang
technisch. Daarop ligt het zwaartep1._1nt. 
Aan de andere kant moet een barher
shop-dirigent ook grote kennis hebben 
van deze specifieke stijl. Het verschil 
met een coach is dat de d irigent 
'artistieke verantwoordelijkheid' draagt. 
De dirigent maakt ook deel uit van de 
performance. 

Hij kan zich op verschilJende gebieden 
laten assisteren door coaches. maar hij 
blijft verantwoordelijk. Dat laatste wil 
niet zeggen dat bij de inbreng van een 
coach links kan laten liggen. Hij dient 
open te staan voor aanbevelingen en 
bereid te z ijn veranderingen aan te 
brengen. 

Jacques de Jong 

Bron: Quariet Coaching Tec/mique Matwal 

door Mac Huif. uitgave SPEBSQSA 
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Drie bestuursleden nemen afschei-d 
O p de a lgemene vergade ring van 
25 maart hebben we afscheid moeten 
nem e n van t wee bestuursleden : 
secretaris Dolf Lahuis e n a lgemeen 
lid Watze Watzema. De twee hebben 
ieder maar liefst zes j aar hun beste 
krachten gegeven aan het reilen en 
zeilen van DABS. 

Ze hebben hun steentje bijgedragen 
aan drie conventies, aan de o rganisatie 
van het tienjarig bestaan van DABS, 
aan het grootse optreden van Yesteryear 
in Amstelveen en uiteraard aan al die 
bezigheden die een bestuur nu eenmaal 
om hande n pleegt te hebben. 

Lahuis begon aan zijn func tie onder 
het voorzitterschap van Herma n Feitsma. 
Hij toonde zich een nauwgezette 
secretaris die het bestuur regelmatig 
kon wijzen op vastgelegde afspraken en 
regelingen. Een jaar lang nam hij ook 
het penningmeesterschap op zich. Om 
optimale aandacht aan het schrijven van 
de notulen te kunnen schenken. voegde 
zich Ad Roskam bij hem. Nu de nieuwe 
funct ie van secretaris en penning
meester weer z ijn gescheiden. moeten 

Dolf lalmis 

we ook afscheid nemen van Ad 
Roska m, die zich intussen heeft o ntpopt 
als zaalmanager voor de conventie. 

\Var::e l*u::ema 

Watze Watzema toonde zich een 
meester in het schrijven van oftware 
voor het berekenen van de uit lag 

Barbershop ontbrak 
op a-capella-feest 

Op de laatste zaterdag in februari werd 
in Dronten de eerste A Capella Fiësta 
gehouden. Georganiseerd door BALK, 
de A Capella Light Club, voor lietlleb
bers van vocal groups. a-capella- groe
pen en andere vormen van lichte voca
le muziek. De opzet van de dag was 
goed gekozen: een talkshow met des
kundigen (waaronder Lex Hakker), 
masterclasses waarin over en weer stijl
invloeden werden uitgeprobeerd. een 
middags how en een internationaal 
avondprogramma. Allemaal amateurs 
maar sommigen. zoal The Magnets uit 
Londen. zo goed als professioneel. 

Of er ook barhershoppers aanwezig 
waren? Nou en of. en niet alleen in de 
zaal. Vijf groepen. met in ieder gevaJ 
een deel van hun wortels in de barbers
hop harmony, waren voor een optreden 
uitgenodigd. He laas moest Radio Times 
zijn optreden afzeggen wegens ziekte 
van bass Luc Schoute n. Bij dat bericht 
waren de aanwezigen in de zaal hoor
baar teleurgesteld. Brorhers4Tune heb 
ik gemist, maar hoop ik ze een 
andere keer weer te horen. Van bet 

/Jsselstein Chorus, Vocal Clwllenge en 
het septet Touch Down heb ik het 
optreden wel volledig meegemaakt. 

De drie laatste groepen staan onder 
leiding van dirigent/coach Floor van 
Erp. Persoonlijk vond ik het e rg 
jammer dat geen van beide koren een 
soundprooi barhershop arrangement 
heeft laten horen. Met zoveel muzikaal 
talent in huis had dat makkelijk gekund en 
er zijn zoveel prachtige arrangementen. 
Een bewuste keuze? O f zijn het geen 
barbershopkoren meer? Ik was niet de 
enige die zich afvroeg welke vocale 
stijl zij wél venegenwoordigden. Met 
de in een forum geponeerde stelling 
'dat barbershop harmony een kweek
vijver zou zijn voor andere vormen van 
lichte vocale muziek", kan ik het dan 
ook niet eens zijn. 

Misschien een idee voor de volgende 
BALK-dag om een koor uit te nodigen 
met een duidelijke barhershop harmony 
signatuur - ook op het podium. 

Johan Kruyt 

tijdens conventies. Maar hij was ook 
de verzorger van veel drukwerk, van de 
DABS-note, van de kerstkaarten, 
ontwerper van het o mslag van het 
Ye teryear-programmaboekje. Bij het 
Yesteryear-evenement was hij ook de con
tactpersoon tussen de deelnemende orga
nisaties. Onlangs nog heeft hij gezorgd dat 
een Amerikaans koor in Nederland terecht 
kan. En nog is hij bezig met de samen
stelling van een DABS-site op internet. 

Nog een afsche id: penningmeester 
Hans Brouwer heeft te kennen gegeven 
om persoonlijke redenen zijn functie te 
wi llen neerleggen. Vanaf de vorige 
algemene vergadering heeft hij zich met 
hart en ziel op de cijfers geworpen. 
Voorzover ze nie t helemaal in orde 
waren. heeft hij ze recht gezet. Ook in 
de jongste algemene vergadering van 
25 maart heeft hij laten zien hoe handig 
hij met cijfers weet om te gaan. 

Het bestuur bedankt de vertrekkende 
collega's voor al hun inspanningen, in 
de hoop dat we straks even kundige 
bestuursleden op hun stoelen zullen vinden. 

Bestuur DABS 

Lake District Sound 
op BinG!-conventie 
Lake District Sound uH Maarssen is 
zevende geworden in de rol van mike
wa r mer o p de BinG!-conventie in 
Bremen, Duitsland, op 11 maart. De 
mannen waren d.ik tevreden • en dat 
waren ook hun dirigente n Ulr ich 
Gschwindt en Riet Kosterma n. Het 
was het eerste buitenlandse optreden 
van het koor. ' Toch iets a nders dan 
een optreden in het bejaardenhuis ', 
merkte voorzitter Harrie Lcmmens 
na afoop op. 

Het vrouwenkoor Ladies First werd 
voor de zoveelste keer eerste. met 
ruime voorsprong op nummer 2. 
Ja::::ica. eveneens een vrouwenkoor. Het 
verschil, op een totaal van 467 voor 
Ladies First, bedroeg bijna 50 punten. 
In de categorie Presentatie kwam het 
koor zelfs in de A-klasse terecht. Het 
Erster Kölner Barbershopkoor (mannen) 
eindigde a ls derde. De Bing!
conventie is altijd gemengd. 

Het Zaanse kwartet Grcmny's Pride, 
mikewarmer bij de kwartetten kreeg een 
puntental waarmee ze als zevende geëin
digd zouden zijn, ' net boven die groep 
uit Letland', moppe rde lead Pieter Boes. 

Redactie 
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Kopij DABS-tunes 
De volgende DABS-tunes verschijnt 
eind juni 2000. Kopij graag vóór I 
juni bij de redactie. Aanleveren op 
floppy of per e-mail scheelt de 
eindredacteur vele uren werk. De 
verschijningsdata zijn verder 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 evene
menten die barhershop-organisaties 
zélf organiseren. Soms nemen we 
ook evenementen op waarvan de 
redactie denkt dat ze voor barher
shoppers interessant zijn. Organisaties 
gelieven hun programma's op te 
sturen aan de redactie van DABS
tunes, zie hierboven. 

12 1111 14 mei 
Conventie Sweet Ad elines 
Aoral Hall complex, Southport, Engeland 

28 april tm I mei 
BABS!LABBS conventie 
Gezamenlij ke conventie voor mannen 
en vrouwen in Conventiecentrum, 
Brighton, Engeland. 

2 tm 9 juli 2000 
Conventie SPEBSQSA 
Kansas City, Verenigde Staten. 
De deelname van Whale City Sound 
uit Zaandam staat vast. 

7 tm 16 juli 2000 
Olympische Spelen voor koren 
Linz, Oostenrijk 
Twee Oo tenrijkse zangersbonden 
organiseren de eerste Choir Olympic. 
Er worden 400 tot 600 koren verwacht 
met 25 duizend zangers uit tachtig 
landen. Wie op het Internet meer te 
weten wil kome n van de organisatie, 
kan kijken op www.linz2000.net. 
Rechtstreeks bij de organisatie 
Forderverein lnterkultur, PO Box 1225, 
D-35412 Pohlheim, DeutschJand. 

25 tm 27 augustlis 
Harmony College van BABS 
Worcester, Engeland 

19 tm 23 september 
lnternationaJe Conventie Sweet 
Ad elines 
Orlando, Florida, Verenigde Staten 

3 tm 5 november 
VocaJ Group Festival van de 
stichting SNK 
Concertzaal Tilburg en Brabants 
Conservatorium. Motto: The best of 
close harmony singing. 
Informatie bij SNK, 
Plompentorengracht 3, 35 12 CA 

10 tm 12 november 
Conventie DABS 
Zaantheater, Zaandam. 
Bijna alle koren en kwartetten yan 
DABS doen hier mee. Speciale gast is 
het koor Stockholm Chord Masters uit 
Zweden. Zie de actuele stand van 
zaken op de voorpagina. 

4 tm 7mei 2001 
Europese conventie 
in het nieuwe tentoonstelling- en 
conferentiecentrum The Armadillo 
in Glasgow, Schotland. 
Competitie voor Europese mannen
koren en - kwartetten. De Europese 
conventie valt samen met de BABS
conventie. De grote trekker is het 
Amerikaanse kampioenskoor The 
Vocal Majority. 

Wijzigingen 
Omdat enkele maanden geleden de 
DABS-adressenlijst is verschenen, 
vermelden we in deze rubriek alleen 
nog de adreswijzigingen bij bestuur, 
koren en kwartetten. Dan kunt u ze 
zelf in de lijst aanbrengen. 

Het e-mail adres van de redactie 
DABS-tunes is gewijzigd in 
jacquesdejong@hetnet.nl 

Een nieuw kwartet heeft zich aangemeld 
onder de naam Kinky Notes. Het is 
voortgekomen uit Whale City Sound uit 
Zaandam. Correspondentie: Rob Kok, 
Perim 304, 1503 GD Zaandam, 
075-6159650, e-mail adres: 
rkok3388@freeler.nl/. De leden zijn: 
lead Johan Dessing, tenor Martijn 
Hoeksema, bass Adrie Heinen, bariton 
Rob Kok. 

Het kwartet Voice Male heeft een nieuw 
e-mail adres: voice-male@home.nl/ 
Hun website zit op: 
http://members.home.nl/voice-male/ 

Gevraagd: beheerder 
van DABS-shop 
Nu Gommert Burger is opgehouden 
met het beheer van de DABS promotie 
shop, roept het bestuur kandidaten op 
die zich met deze taak willen belasten. 

De shop is een nuttige traditie in 
barbershop. Er worden a llerle i 
geschenk-artikelen verkocht, zoals 
speldjes, bekers met opdruk, strop
dassen en dergelijke, maar de shop 
heeft zeker zijn waarde als plek waar 
barbershop muziek wordt verkocht. 
Niet alleen cd's uit binnen- en buiten
land, maar ook Amerikaanse blad
muziek met orig ine le barbershop
arrangementen, instructieboeken en 
naslagwerken. 

De verkoop betekent voor DABS 
ook een niet onbelangrijke bron van 
inkomsten, waaruit extra activiteiten 
voor de leden kunnen worden 
bekostigd. 

Harmony college 
in juni 2001 
Mede met het oog op de conventie 
beeft het DABS bestuur besloten om 
bet harmony college (gepland voor 
juni) door te schuiven naar juni 
volgend jaar. 

Voor velen zouden én een harmony 
college én een conventie én mogelijk 
nog een buitenlandse reis ook wat te 
begrotelijk worden. De hobby dient 
immers binnen de perken te blijven. 

Andere reden voor het opschuiven 
van het harmony college: de Ameri
kaanse top-dirigent Greg Lyne zou 
komen en als gevolg van de belang
stelling die we daarvoor verwachtten, 
zou de lokatie in Eist te k.Jein zijn. De 
grotere, alternatieve lokatie in 
Wageningen betekende een aanzienlijk 
hogere deelnemersprijs. Bovendien 
moeten we rekening houden met de 
voetbal-mania in juni. 

Met het doorschuiven van het harmony 
college voldoen we bovendien aan de 
wens van de leden om de conventie 
jaren af te wisselen met 'ontspannende 
instructie-jaren'. Het goede nieuws is dat 
het bestuur een aanzienlijk budget uit het 
opleidingsfonds beeft vrijgemaakt om 
deelname aan het harmony college 
volgend jaar voor idereeen mogelijk te 
maken.beschikbaar was. Bovendien 
streeft het bestuur ernaar om een 
harmony college te houden in het jaar 
dat er geen conventie is. Vandaar dat het 
plan nu is opgeschoven naar juni 200 I. 
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Zingen populai.rste hobby 

The Cambridge Chord Company uit Engeland tijdens de song Teddy Bear's Picknick 

Z ingen, meldt NRC Handelsblad van 
20 januari 2000. is de meest beoe

fende vrijetijdsbesteding in Nederland, 
meer dan voetballen. De statistieken 
wijzen uit dat 600 duizend 
Nederlanders meer dan een uur per 
week besteden aan hun zanghobby. In 
hetzelfde artikel vinden we de opmer
king dat 'zelfs zingende mannen' 
bewondering oogsten. Hetgeen wij 
barhershoppers natuurlijk allang wisten. 

Internationaal is er wat zingen betreft 
ook wel een en ander gebeurd. In de 
Verenigde Staten is er de Comemporary 
A Cappel/a Society, die op het Internet 
(www.casa.org) vaststelt dat er in de 
laat te tien jaar van de vol"ige eeuw 
een heuse a-cappella-gemeen. chap is 
ont taan 

In 1990 werden er hoogsten honderd 
a-cappella-platen uitgegeven, de laatste 
tijd ver chijnen er jaarlijks vierhonderd. 
in allerlei tijJen en vormen. van funk 
tot sa I a en van barhershop tot Bulgaars 
boventoonzingen. A cappella scoorde 
ook in de rop-40. Daarbij waren The 
Ny lons, The Flying Pickets, Bobby 
McFerrin en vele anderen. 

Vóór 1990 waren er nauwelijks 

winkels waar goede a-cappella-muziek 
te vinden was. Nu zijn e r op het Inremet 
bijvoorbeeld minstens drie adressen 
waar deze muziek te koop is: Primarily 
A Cappella, Mainly A Cappella en 
Virtual Voices. Ook in de gewone 
platenshop is a-cappella-muziek makke
lijker te vinden. 

Tien jaar geleden waren er nauwelijks 
a-cappella-zanggroepe n die samen 
optraden in een uitvoering. (De barher
shop-gemeenschap was daarbij uitdruk
kelijk een uitzondering). Tegenwoordig 
zijn er over de hele wereld a-cappella
festivals, van Canada tot Oostenrijk en 
van Rusland tot Italië. Daar komen 
allerlei groepen in vele samenstellingen 
en van allerlei stijlen bij e lkaar. Ze 
trekken reeds vaker de aandacht van 
publiek en media. 

In 1990 be Joeg de a-cappella
gemeenschap op de universiteiten (in 
Amerika) minder dan een derde van 
zijn huidige omvang. Toen waren het 
ook voornamelijk mannelijke groepen. 
Tegenwoordig z ingen vrouwelijke 
groepen op hetzelfde niveau. gemengde 
groepen groeien in populariteit. 

De term vocal percussion bestond 

destijds nog niet. Een groep die een 
'beat' nodig had, nam er een drum bij. 
Nu produceren zangers hun e igen 
' percussie' (luister bijvoorbeeld naar 
Bobby McFerrin}. 

Het was roen ook veel moeilijker 
arrangementen te vinde n. Mede dankzij 
de barhershop-organisatie SPEBSQSA 
lukt dat veel beter. Ook de CASA 
( Comemporary A Cappel/a Society} 
draagt daaraan zijn steentje bij. 

In Amerika is sinds drie jaar zelfs een 
speciale a-cappella-radiozender in de 
lucht. 

En zo kunnen we nog even doorgaan. 
Er zijn meer professione le a-cappella
groepen. meer amateurs, meer 
experimentele groepen. meer concerten. 
er i~ meer bladmuziek. 

Wat Nederland betreft. zoals eerder 
gemeld tellen we hier in totaal 600 
duizend zangers. Van hen zingen 1400 
mannen en vrouwen barbershop. Er 
zit een lichte. maar constante groei in. 
Zo te lt DABS bijna 550 zangers. 
verdeeld over achttien koren en twintig 
kwartetten. 

Redactie 
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Barbershop en het nieuwe millennium 
Natuurlijk moeten we ons in 

dit nieuwe millenni um veel 
meer profileren naar onze 
kl anten toe, ik heb een Plan 
van Aanpak geschreven .' Het 
meest fanatieke, enthousiaste 
en zakel ijke l id van ons 
kwartetje trachtte ons weer eens 
op het commerciële pad te zet
ten . 
' Het nieuwe Mi l lenni um gaat 
aan niemand voorbij .' 
' En wat belangri j ker is' , zei 
hij , ' er moet met het barher
shop-product iets gebeuren in 
2000 .' 
Las i k dat ook niet in ons 
l ijfblad DABS-Tunes? 
Johan Dessing , dirigent van 
Whale City Sound uit Zaandam, 
wordt de lucht in geprezen als 
zij nde vernieuwer van de 
barhershop styl e . Daar zullen 
de Amerikanen van opkijken 
t ijdens de conventie. 
Dan vervolgens schrij f t Lex 
Hakker, in zijn voor mij als 
eenvoudige barhershopper iets 
~e moei l ijke artikelen, 
dat hij nieuwsgierig is naar 

Internetpagina's 
groeien 
Er is de laatste maanden hard gewerkt 
aan het opzetten van een volwaardige 
DABS-site op het Internet. Er zweeft al 
een openingspagina op het web met het 
DABS-logo. en een aantal data is inge
voerd. Maar Watze Watzema. die zich 
samen met Wilko van der Lingen (Lake 
District Sound) en Bert Gerritsen 
(Crash) met de site bezig houdt, melden 
nu enjge vertraging. 

Dit heeft alles te maken met het juist 
en goed functione re n van alle onderde
len. zoals dat de makers voor ogen 
staat. Bert Gerritsen heeft een schitte
rende layout gemaakt, zoals ook te zien 
was op de kerstkaart van DABS. Wilko 
van der Lingen is de technische man. 
die alles op de juiste wijze program
meert. Hierdoor ontdekt hij ook regel
matig toch nog kle ine onvolkomenhe
den tijdens het proefdraaien. Dit alles 
kunnen we dan niet naar buiten bren
gen. want a ls jullie onze site bezoeke n 
en er gaat van alles mis. dan is de lol er 
gauw af. 

We l is alvast de agenda geplaatst, 
zodat jullie de verschille nde activite i
ten kunnen vinden. Daarom nog even 
geduld. Een precies tijdstip durven de 
makers nog niet te geven. 

. 
nieuwe ontwikkelingen in onze 
zangstijl. 
' Waar oW , zegt hij in ZlJn 
laatste artikel , ' is er geen 
erotiek in de barhe rshop style 
te bespeuren.' 
Bedoelt Lex dat er meer sex in 
onze, zo lekker simpele, serene 
en onschuldige stijl moet wor
den gebracht? Hal lo collega
barber shoppers , gaan deze 
ideeën niet te ver? Lex en Sex 
rijmt dan wel , laat dat dan 
daarbij . 
Ons aller Jan François met 
zijn Point of View hield het 
tenminste zuiver . Aan hem had
den we wat . Lekker laten zoa l s 
het is . Jammer dat hij stopt 
met zijn column . 
Barbershop is prima , zingen 
over onbenullige zaken , fraaie 
landschappen , vriendschap, 
mooi e vrouwen en nog vele 
andere niet te moeilijke 
onderwerpen . Ik voel me daar 
lekker bij! 
Wat zal er gebeuren , als de 
combinatie van wat Lex Hakker 
voorstelt en wat Johan Dessing 

DABS-tunes opgenomen 
in Koninklijke Bibliotheek 

DABS-tunes komt in de Koninklijke 
Bibliotheek te liggen. Dit eerbied
waardige instituut heeft officieel om 
een abonnement ver.tocht. In een bij
lage geeft de Bibliotheek als doelstel
ling 'bewaring van Nederlands gees
telijk erfgoed zoals dat in publicaties 
is vastgelegd'. 

Uiteraard hebben wij de 
Bibliotheek met vergulde letters bijge
schreven op onze groeiende lijst van 
abonnees. Immers hieruit mogen we 
concluderen dat barbershop is gaan 
behoren tot Nederlands geestelijk 
erfgoed. Ondanks de buitenlandse 
oorsprong is onze zangcultuur intus
sen ingebed in de Nederlandse tradi
tie. Dat is een waardevolle vaststelling. 

En dat DABS-tunes dit klaarblij
kelijk goed weergeeft, beschouwt de 
redactie als een soort Koninklijke 
Bibliotheek Onderscheiding. 

Vergaderdata 
15 april 
24 juni 
2 septe mber 
30 september 
4 november 
9 december 

bestuur 
bestuur 
bestuur 
RvA 
bestuur 
bestuur 
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met zijn ideeën toevoegt, om 
de barhershop style aantrekke
lijker te maken . Wij krijgen 
dan wellicht de swingende 
BarherSexShop Style die het in 
de jaren 2000 helemaal zou 
moeten gaan maken . 
Zij denken wellicht ' het 
Poldermodel werkt toch ook, dus 
waarom deze nieuwe zangstijl 
niet? ' 

En dat is nou precies wat 
ons commercië le kwartetlid 

bedoelde in zijn Plan 
van Aanpak : klantgericht zin
gen . ' Kijk maar naar de kijk
cijfers van SBS6 , Fox en 
Veronica , het werkt als je er 
maar wat sex in brengt' , zo 
zei hij . 
Enfin, we zien wel wat 2000 ons 
brengt . We volgen DABS-Tunes 
nauwkeurig om te kijken hoe de 
trends zich ontwi kkelen . 
Maar i k als 'oud~ barher
shopper vind het maar niks . 
Houwen zoals het is , zou ik 
zeggen . 

Insider 

Kleine sensatie 
Deze e-mail o ntvingen we uit 
Duitsland: 
Beste Vrienden, 
Ik schrijf van de Erster Kö lner 
Barbershop Chor 
(http://www.ekbc.de/) in Keulen en 
ik wil zeggen dat we moeten een 
klein sensatie bekendmaken: 
60 vrouwen van het beroemde 
Rönninge Show Chorus uit Zweden 
met Britt-He léne Bonnedahl willen 
naar onze concert komen: 

Frühlingskonzerte 
Hochschule für Musik 
Dagobertstr. 38, Köln 
Zaterdag, 8. April 2000, 19 :30 h 
Zondag, 9. April 2000, 17:30 h 
Kartjes per Telefoon: (022 1) 692 06 
87 
DM 25,-/ 18,- voor studenten 

Kunt jullie een beetje reclame in 
Holland voor het concert maken? 
Alltijd bedankt! 
Kurt Gerhardt 

Graag gedaan. 
Redactie 


