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Conventie Zaandam grootste tot nu toe
De conventie van november in
Zaandam telt in totaal maar liefst
zeshonderd deelnemers, van competerende koren en kwartetten en van
buitenlandse gasten. DABS rekent op
ongeveer 2500 bezoekers gedurende
de drie dagen. De cijfers zeggen in
elk geval dat dit de grootste mannenconventie is tot nu toe. Ze zeggen ook
dat het barbershopzingen in
Nederland toeneemt.
Volgens Rosalie Davies van het
conve ntiesecretariaat is het 'topdruk' .
' Mijn indruk is dat iedereen erg bezig
is om er een goede conventie van te
maken en een goede score neer te zeuen.
Deze conventie leeft echt bij iedereen.'
Twee nieuwe kore11 doen mee: Ring
River Singers uit Nieuw Yennep en
Voca/ Clwllenge uit Amersfoort. Fmit
Un/imited heeft zich teruggetrokken.
omdat sinds het vertrek van enkele
leden de stemmenverhouding niet meer
klopt.
Aan de competitie 11emen nu veertien
koren en twintig kwartetten deel. meer
dan ooit. (DABS telt twintig koren en
22 kwartetten.) Daarnaast zullen verschille nde gastkoren de risers bekl im-
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men. Als mikewarmers bij de koren
treden op The Pilgrimaires uil Ply·
mou th. Engeland. Ze komen in de
plaats van Harmony Souril West. dat
zich heeft afgemeld . The Pilgrimaires
zijn twee keer kampioen geweest bij
BABS. Mikecoolers zijn The Srockholm
Chord Masrers uit Zweden. die dit jaar
bij SNOBS kampioen zijn geworden.
Het koor neemt ook enkele kwartetten
mee.

In de zondagshow treedt in elk geval
ook op het Engel se Th e \lery Bad
Quarter op (uil The Pilgrimaires). Het
kwartet voert een komische act op.
Uit Nederland zelf komt het
vrouwenkoor Harmony ji~om Holland.
waarvan de tachtig zangeressen uit
allerlei koren afkomstig z ijn. Het
kampioenskoor New City Harmoni::ers
van Hol land Harmony treedt eveneens
op. alsmede het kampioenskwartet Blue
Berry Blues vanSweet Adelines.
Bij DABS is ook. een verzoek uit
Spanje binnengekomen voor een optreden op de conventie. Daar blijken
onder de talrijke gepensioneerde overwinteraars maar liefst drie barhershopkoren te bestaan. Ze wi lden graag
komen. maar DABS heeft hun verzoek
wegens gebrek aa n ruimte naar volgende
keer verschoven.
Het conventiesecretariaat meldt
nog dat de evaluatie (clinics) voor
de kwartetten is gewijzigd. De eerste
zes uit de uitslag hijgen een mondelinge eval uatie va n de judges . De
kwartetten vanaf nummer 7 krijgen een
masterclass van twee uur (was 45
minuten).

'Giasgow al in voorbereiding '
E nkele koren en kwartetten zijn al
begonnen voorbereidingen te treff'e n
voor de .Europese conventie in
Glasg<>w die in mei volgend jaar
wordt gehouden. Tot nu toe hebben
drie koren en twee kwartetten hun
medewerking toegezegd.
De koren zijn Do lphin Barber Mates
uit Hm·derwijk. Lake District Sound uit
Maarssen en Whale City Sound uit
Zaanda m. De kwartetten zijn Barcode
(voorheen Yoice Male) e n Vocal
Chords. De kampioen van de komende
conventie kan het derde kwartet zijn da t
in G lasgow mag meedoen.
De eerste keuze is gegaan naar de

•• 1 ••

eerste drie koren van de conventie
1998. Hean of Holland Chorus dal ook
in aanmerking kwam. heeft echter laten
wete n niet mee te doen in Schotland.
omdat de verhouding van de stemmen
op dit ogenblik niet optimaal is.
Bij de kwartetten komen Barcode uit
·s-He1togenbosch en Yocal Chords uit
Nieuwegein in aanmerking. Als derde
kan de kampioen van de komende
conventie mee.
In Glasgow treden alle Europese
barhershoplanden met el kaar in het
strijdperk: Zweden. Engeland. Ierland,
Duitsland en Nederland. Het belooft
een groots evenement te worden.
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Een seizoen vol evenementen

DABS krijgt weer 3000 dollar uit Jamboree
E r is weer zoveel te vertellen, zoveel
gebeurd en aan te kondigen, da t h et
mij moeite zal kosten om me te
beperken. In de zomer heeft h et
huidige kampioenskoor Wilale City
Sound met bijna veertig zangers deelgeno men aan de Inte rnationale
Conventie in Kansas. Een ervar ing
om nooit te vergete n. W CS tra d op
uitnodigin g ook op in d e J a mbor ee.
Met d e opbrengst van d eze sho w
kunnen goed onderbouwde opleidingsp lannen linancieel worden ondersteund. Zo heeft DABS voor d it jaar
maar liefst 3.000 dollar ontva ngen.
De DABS Opleidingscommissie
heeft inmiddels een goede bestemming
voor dit geld gevonden. Nog dit najaar
worden (buitenlandse) coaches gezocht
en aan alle koren gekoppeld. De kosten
er van komen voor rekening van
DABS.
Koordirigenten en hun assistenten
zijn op 23 september aan het werk gezet
met Rhiannon Haii-Whittle en Manfred
Adams. Rhiannon legt zich in Engeland
toe op de Chorus Director's Workshop

D

E AMERJKA ANSE conventie
is net achter de rug. als ik via
Internet de uitslagen op mijn
laptop bekijk. Onze zangbroeders uit
Zaandam zijn in de korencontest op
een eervolle laatste plaats geëindigd.
Dat is wel wat anders als op onze
eigen conventie toen zij met trots
eerste werden.
Wat kunnen we nu hiervan lere n?
Eigenlijk niet zo veel. behalve dan
dat zij een geweldige week hebben
gehad daar in de States. Ik heb ook
een keer zo' n conve ntie meegemaakt,
en wanneer ik met mijn kwartetje
na de repetitie nog eens een pilsje
inschenk, dan komen de fraaie
verhalen van die ervaring weer naar
boven. Geweldig! En dat hebben die
Zaankanters toch ook maar mooi meegenomen.
Dat ze laatste werden. is niet zo verwonderlijk. Het lukt ons Europeanen
nooit hoog te eindigen. Niet bij de
koren en niet bij de kwartetten. So
what, meedoen schreef ik in mijn
vorige column, is het belangrijkste
en die ervaring van zo'n conventie
pakken ze je nooit meer af.

Intensive. Dit C DWI is een stapsgewijze aanpak, speciaal gericht op
dirigenten. In kle ine groepen problemen
formuleren. doorspreken en oplossen.
Samen met Holland Harmony gaat
DABS bekijken of we dit programma
dat in het buitenland zeer succesvol is,
in Nederland kunnen overnemen.
Manfred, dirigent van het Duitse
Ladies First. legde uit hoe hij er jaar
in jaar uit in slaagt kampioensdirigent
te blijven. 's Middags werd de groep
deelnemers gesplitst voor een intensievere begeleiding. De dames van de
Rhine Singers uit De Meern waren
geweldig. Zij hie lpen a ls hulpkoor en
verzorgden de inwendige mens.
O ver de Conventie in Zaandam kan
ik ondertussen een bock schrijven.
Als ik mij beperk tot een enkele
opmerking, kan ik zeggen dat we een
derde buitenlands koor hebben moeten
afwijzen. Het programma is overvol.
Laatje deze keer ook eens verrassen in
de fun-show die wc Zaanse Zondag
gedoopt hebben. Alleen deze show is
al een bezoek aan Zaandam waard.

Gezelligheid voorop
door Insider
Toch zijn die Amerikanen wel vriendelijke lui . Zij hadden het zo geregeld
dat Wlwle City Sound als tweede
moest, dan konden zij alle andere
koren nog zien optreden. Mooi toch!
Nu wordt het dus echt spannend,
straks in november in Zaandam bij de
korencontest. Zijn die Zaankanters
met meer zelfvertrouwen uit de strijd
gekomen, of j uist andersom? De Wet
van Murphy mag niet gaan werken en
alle psychologische trucs zullen wel
gebruikt worden om juist die laatste
plaats in te ruilen voor wederom een
eerste plaats.
De andere drie van mijn kwartet
worden inmiddels al wat nerveus. En
dat terwijl november nog zo ver is. Ik
vind het allemaal niet zo spannend
e n dat tot groot ongenoegen van de
anderen. Ik verheug me meer op een
leuk e n gezellig weekend samen met
onze vrouwen, waar toevallig ook nog

In het vervolg van dit barhershopseizoen zien we maar liefst drie koren
en kwartetten naar Glasgow vertrekken
om deel te nemen aan de Europese
Conventie. De Vocal Majority is
speciale gast tijde ns het evenement.
Natuurlijk kan je ook op persoonlijke
titel, zonder je koor of kwartet, naar
Glasgow gaan. inschrijfformulieren
kan je aanvragen bij de secretaris.
Leo Guikers.
Het Harmo ny College 200 I staat
inmidde ls in de ste igers. We zijn op
zoek naar de beste coaches d ie we
kunnen vinde n. Het DABS-bestuur
heeft de Opleidings Commissie
voor het evenement 5.000 gulden
toegezegd . Noteer de data maar vast:
9 en 10 j uni 2001.
En is het dat dan voor dit jaar?
Welnee! In het bestuur zijn we al bezig
met het lustrumfeest van 2002. De
e-mailtjes vliegen lenerlijk de wereld
over. Contacten zijn gelegd... je kan er
niet vroeg genoeg bij zijn.
With a happy choice of l'Oice,

Johan Kruyt

gezongen wordt. lk krijg er bovendien
een fraaie smoking b ij cadeau. want
al we al niet bij de eersten gaan
hore n. dan worden we toch zeker het
kwartet met de mooiste outfit.
Terwijl ik dit verhaal tik op mijn
laptop, kijk ik vanuit mijn gehuurde
sta-caravan naar een treurig schouwspel. Donkere wolken. bomen die
buigen onder de koude wind en regen.
een doorweekt grasveldje waar enkele
kinderen in regenpakjes trachten te
voetballen tussen de vele plassen.
Jull ie begrijpen het al. Het is ha lf juli
in Nederland, een camping in Zeeland.
[k word er niet vro lijk van. Mijn
kwartetmaten, momenteel in Turkije en
Griekenland, zuchten in de schaduw
met zo'n 40° C. Daar worden zij óók
niet vrolijk van. Per e-mail praten wc
met elkaar. Het zou overigens beter
zijn al we contact hadden met de gsm.
want dan konden we nog eens die
moeilijke passages uit de conventiesongs doornemen, dat gaat nog steeds
niet goed.
So what, als het maar gezellig wordt
straks in Zaandam, dar is toch het
allerbelangrijkste nietwaar?
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Ervaring in Amerika 'generale' voor Nederlandse conventie

Whale City Sound even tussen de groten
' Wat gebeurt er mett je koor als het
onder druk staat? Wat dat betreft was
het optreden in de Amerikaanse conventie
een mooie ervaring. Er waren verschillende nieuwe leden meegekomen, die
hoogstens in een klein zaaltje hadden
opgetreden. Nu stonden ze voor dertienduizend man. Dat was een heel
andere atmosfeer.· Zo kijkt voorzitter
Leo Roubreeks terug op de deelname
van Whale Ci1y Sound aan de internationale conventie in Kansas City,
Verenigde Staten.
Het koor eindigde met 1946 punten
op de drieëntwintigste plek. Het was de
laatste, ' maar het betekent wel dat we
bij de 23 beste barbershopkoren van de

wereld behoren'. concludeert Roubroeks.
niet helemaal zonder ironie. Whale City
Sound verkeerde enke le uren in het
gezelschap van koren als The Voca/
Majoritv (eerste met 158 zangers en
2866 punten ) en New Tradilion (alwéér
tweede, met 2803 punten). Ook de
Zweden (Vocal Vikings) en Engeland
(Shannon Express) konden niet tegen
de Amerikanen op. Ze sloten de rij van
deelnemers net boven Whale C ity
Sound (20 14 en 2045 punten).
Vergeleken met de uitslag op de jongste
Nederlandse conventie, waar het koor
kampioen werd, zoude n de Zaankanters
in Amerika minder goed zij n geweest.
' Maar die twee momenten zijn niet met
e lkaar te vergelijken,' vindt Roubroeks.
' natuurlijk wordt de lat in Amerika
hoger gelegd.'
' Wat de twee andere Europese koren
betreft, hebben we oms misschien even
rij k gerekend. We hebben even gedacht
dat we de Zweden voor konden blij ven,
en misschien de Engelsen. Maar wat ik

van deze laatsten op het podium hoorde.
wa-; een stuk beter dan tijdens de repetitie.'
Roubroeks vindt het jammer dat niet
het hele koor de ervaring in Amerika
kon meemaken. ' Het is zo nuttig . Je
leert e lkaar goed kennen, zo' n hele
week d oor, ook buiten het zingen om.
Dat heeft een positieve uitwerking. We
hebben in die tijd met achtendertig m an
naar één ding toe gewerkt. lk vind dat
we er aardig in geslaagd zijn om in zo
korte tijd als een eenheid naar buiten te
treden. We hebben iets neergezet waartoe we op dat moment in staat waren,
ondanks de zenuwen op zo'n podium.'
·o e repetities in K ansas City hie lden
we onder tamelijk moeilijke omstandigheden, de ruimte was wat krap en het
was er erg warm. We ko nden dus alleen
maar bijhouden wat we in Nederland
hadden geleerd. Het belangrijkste was
het smeden van een onderlinge band.
Alle ne uzen moesten dezelfde kant op
ko men te staan.'
Bij aankomst in Kansas City, na vijftien uur re izen, zat het even tegen
omelat de koorleden in de stuclen tenbehuiz ing va n Rockhurst College zelf
de lake ns op hun stapelbeelden moesten
leggen . De simpele accommodatie veroorzaakte eerst nogal wat kritiek. Maar
de volgende dag al had iedereen zich
erbij neergelegd. ' Kwestie van teamgeest', conc ludeert Ro ubroeks met
waarde ring. Buitenstaanders hadden
hem trou wens gecomplimenteerd met
de goede sfeer bij Whale City Sound.
Hij o p zijn beurt heeft weer grote
waarde ring voor het contact met de
Ame ri kanen. ·we werden toch als vol
waardige mededingers beschouwd. Zo
zei hem Ron Rank (Great American

Chorus, derde met 2683 punten): ·Besef
dat jullie in een unieke positie hebben
verkeerd, doordar j e daar mocht staan.
lk hoop dat j ullie nog eens vaker op di t
podium mee zullen strijden.'
Waardering heeft Roubreeks ook
voor de vorige kampioen Masters of
Harm ony die een g lazen plaq uette
lieten brengen. met gelukwensen. ·Die
gestes geven j e het gevoel dat je erbij
hoort'. merkt Roubreeks op.
Het optreden in Amerika ziet hij
zonder meer als een generale voor de
Nederlandse conventie. straks in
november. 'Op de video heb ik de fouten
gezien die we daar hebben gemaakt.
Die moeten we straks zien te voorkomen.·

Platinum eerste
bij de kwartetten
Het kwatter Platinum is kampioe n
geworden op de internationa le conventie
in Kansas City. Het liet 43 andere
kwartetten achter z ic h.
Platinum liet vorig jaar al van zich
spreken. maar toen moest het FRED
voor laten gaan. Deze keer sloegen ze
overtuigend toe. De leden v1u1 het kwartet zijn allemaal gereno mmeerde kwartetzangers. Twee van hen zongen al in
het kampioenskwartet Keepsake. Joe
Connelly, de lead mag zich nu voor de
derde keer kampioen noemen. in drie
versch illende kwartetten. Hij is de
enige die dat lOt nu toe bereikt heeft.
De verdere Ltitslag: 2. Michigan Jake
3. BSQ. 4. Uprown Sound. 5. Power
Play. 6. R iptide. 7. Bank S11-ee1,
8. Gotcha. 9. Excalibw; I0 Me1ropolis.
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Heart of Holland Chorus maakt indruk in Parijs
Heart of HoUand C horus had begin
mei de gelegenheid op te treden bij de
dodenherdenking in Parijs en op
bevrijdingsdag. In de vorige DABStunes hebben we daarvan een foto laten
zien. Hieronder volgen enkele passages
uit het reisverslag van Rob Chorus.
Volgens een strak georganiseerd
programma bezoeken wij op 4 mei eerst
in de Eglise du Dö me het graf van
Napoleon en dat van enkele andere
belangrijke militairen, om vervolgens
met de risers naar het Hötel des Tnvalides
te gaan. We verzorgen daar een optreden
voor de veteranen met veelal forse
handicaps die in het Hötel hun laatste
levensjaren slijten. Het is een indrukwekkend geheel. We zijn vol lof over het
respect waannee deze mensen bejegend
worden. Via de catacomben van het
gebouw gaan we wederom met de risers,
onder het graf van Napoleon door. naar
de andere vleugel van het Hötel des
lnvalides. Het optreden daar wordt
onverwacht toch bijgewoond door de
gouverneur-generaal van het hele
complex. Het valt op dat wij via affiches
officieel zijn aangekondigd, terwijl ons
optreden een spontaan idee onzerzijds
was toen de reis gepland werd.
Na een Parijse lunch in het Quartier

Latin reizen we naar Orry la Ville, een
plaats ten noorden van Parijs waar op
het ereveld Nederlandse militairen en
burgers begraven liggen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog in Frankrijk zijn
omgekomen. Naast de Nederlandse
attaché Van der Meuten is ook zijn
milita ire collega Mulder aanwezig, die
als ceremoniemeester fungeert.
De ceremonie is strak gepland . De
genodigden staan aan de ene zijde en
het koor aan de andere kant rond een
standbeeld van een geraakte, vallende
persoon, die de gevallenen symboliseert.
Daarachter staat een rij gewapende
militairen tussen twee vlaggenmasten.
vergezeld van vier vaandeldragers in
oude gevechtstenues. Voor het standbeeld staat een twintigtal autoriteiten.
Inmiddels is ook de ambassadeur
gearriveerd. die eenieder persoonlijk
begroet. De ceremoniemeester spreekt
een woord van welkom en dam·na zingen
we Our Father. De vlaggen gaan halfstok en de ambassadeur der Nederlanden houdt een toespraak in het Frans
e n in het Nederlands. Kransen en
bloemstukken worden aan de voet van
het standbeeld gelegd en na een minuut
stilte zet het koor het Wilhelmus in. Het
is voor iedereen een plechtig en
indrukwekkend moment. We sluiten de

ceremonie af met het zingen van Wilt
heden1111 treden. Zelden maakten we zo'n
indrukwekkende dodenherdenking mee.

5 mei
We begeven ons naar de residentie
van de Nederlandse ambassadeur in de
rue de Grenelle. We feliciteren hem met
bevrijdingsdag ert de verjaardag van de
koningin. Er volgen nog zo'n zevenhonderd gasten. die in de hal muzikaal
worden ontvangen door Vont! Clwrds.
Menig bezoeker blijft even stam1 luisteren
en laat de ambassadeur nog even
wachten om van de zang te genieten.
Nadat alle gasten zijn gean·iveerd.
houdt de ambassadeur een toespraak en
we zingen gezamenlijk het Wilhelmus.
Daarna is het feest. De Ceresband.
een dixieland-band van Wageningse
studenten, zorgt voor muzikale omlijsting. Het Heurt of Holland Chnms geeft
tot drie maal toe een optreden, waarbU
het publiek telkens zeer enthousiast
komt kijken en luisteren. Dat heeft ook
effect op het koor: we genieten volop
van het daverende applaus en de regen
van compJjmenten.
Het is een onvergetelijke avond, om
nog lang van na te genieten. Drie grote
bedrijven hebben Qns benaderd voor
informatie om ons te kun nen arrangeren
voor een komende gelegenheid.

Zangers zwermen
uit in Den Bosch
Zaterdagmiddag 16 september kon
het gebeuren dat een argeloze cafébezoekster in 's Hertogenbosch spontaan werd toegezongen door een aantal leden van Southern Comfort
Barber Mates uit E indhoven. In de
uren daarvoor had de binnenstad al
staan schudden van de harmonische
akkoorden, opgewekt door zeven
koren en zeven kwartetten uit voornarnelijk het zuiden van het land.
De tientallen zangers op het Bossche
barbershopfestival kregen een welwi llend onthaal van de Bosschenaren. Het
mini-festival werd gehouden tergelegenheid van het tienjarig bestaan van
het koor. Organisàtor Jan Moors van
Duketown Barbershop Singers keek aan
het einde van de middag glunderend
terug op een geslaagd! festijn. Het succes
onderstreepte zijn streven om er een
tweejaarlijks terugkerend evenement van
te maken. voor het eerst in 200 1.

Na een informele receptie trokken
koren en kwartetten doo r de oude
straatjes van de Bossche binnenstad om
het winke lende publiek te vermaken.
Een hoogepunt was het massale zingen
op he t Kerkpleintje waaraan enkele
honderden mannelijke en vrouwelijke
barberrshoppers meededen. onder leiding

van zeven verschille nde dirigenten. Het
p ubliek reageerde keer op keer met
e nthousiast applaus.
Het zingen concentreerde zich tenslotte voor enkele café's waar de zangers uitvoerig konden afterglowen met
een glas in de hand.
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's-Hertogenbosch fêteert Amerikanen

De Jolumy Appleseed Barhershop Singers in actie. midden in 's-Hertogenbosch waar ze een dagje te gas/ ll'aren bij de Duketown Barhershop Singers.
Helemaal op zijn Brabants was de ontvangst van de Johnny App/eseed
Barbershop Singers door de Duketown
Barhershop Singers op 11 augustus.
Geen moeite is de Bossche zangers te
veel geweest om he[ de Amerikanen
naar de zin te maken. Het programma
begon in het gemeentehuis bij de burgemeester en vond een hoogtepunt in de
gewelven onder de Bossche binnenstad.
En natuurlijk werd e r veel gezongen,
ook in de gewelven.

De Bossche naren hadden o p z ich
geno me n de Amerikanen op hun
Europese toer te ontvangen. Johnny
Appleseed is speciaal opgericht om te
reize n, met als aanleiding het barbershop zingen. Er kwamen 37 koorleden
naar Nederland, met 37 partners.
Bossche bollen waren de tractatie bij
de koftïe in het gemeentehuis, waar de
burgemeester zijn welkomsttoespraakje
hie ld. Vervolgens kregen de gaste n
onder Leiding van hun Bossche collega-

zangers de stad te zie n, bovengronds en
ondergronds waar de Binnendieze onder
de bebouwing doorloopt. Sinds enkele
jare n kunnen bezoekers erdoorheen
varen. Hetgeen gebeurde. tot groot plezier
van de Amerikanen die tevens de akoestiek ondergronds konden proberen.
Gezongen werd er ook op straat en
gezongen werd er tijdens het diner in
Brasserie Boudewijn. Organisator Jan
Moors kan tevreden terugkijken op een
wel heel bijzondere d ag.

Interstate Conneetion op Ierse conventie
Van vrijdag 6 tot en met 8 oktober
wordt in Bray, een satellietstadje van
Dublin (Ierland). de lABS Conventie
gehouden. Het is de eerste keer dat
Interstate ConnectiO!r uit 's-Hertogenbosch daar meedoet aan de internationale kwartetten-contest.
Het leuke van de le ren is dat zij niet
alleen een kwartetten-contest houden
voor hun nationale kwartetten. maar
ook een voor geaffi lieerde SPEBSQSAkwartetten. Dus komen er kwartetten
uit Engeland. Zweden, Duits land.

Amerika en soms uit Nederland. In
1995 behaalde het Gents' Quartel er
een zilveren medaille. Vorig jaar was
Voice Male. ook uit ·s-Hertogenbosch
present, en behaalde brons.
Natuurlijk gaan we niet alleen om te
kijke n of we goed kunnen scoren tussen
dat kwartettengeweld uit het buitenland. Wij zijn ook opgesteld in de grote
Saterdaynight Show, dus a lot of fi m
voor o ns. We worden vergezeld door
onze partners en nog wat fa ns e n hebben
om die reden een aardig tOeristisch plan

bedacht. Zeker is da t Dublin zowel bij
dag als nacht mag rekenen op ons bezoek.
Voor degenen die ook be langstelling
hebben o m zo' n gezellige. klei nschalige conventie mee te maken en het
bovendien goedkoop wi llen houden,
hebben we nog een tip. Surf op Internet
naar www.rvanair.com en verbaas je
over de zeer lage prijs van vliegtickets
van C harleroi rechtstreeks naar Dublin.

Namens Interstate Conneetion
Ton van Aart
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Nieuwe koren stellen zich voor
Ring River Singers: geen vakantie
The Ring River Singers uit Nieuw Vennep, opgericht in
september 1996, gaan voor het eerst de uitdaging aan om
mee te doen aan de conventic van DABS in november 2000.
De dirigente Corry van Rouwe Jingen vond eigenlijk dat
we dit jaar geen vakantie konden inlassen en wij als koor
vonden dat eigenlijk ook een beetje. Zij heeft in plaats
hiervan vier themalessen (lees de twee conventiesongs)
per zangstem voorgesteld. Dm stelden wij als alternatief
zeer op prijs. Wij verwachten dat in de komende tijd nog
wel eens een extra repetitieles zal worden gehouden.
Inmiddels hebben wij al wat ervaring opgedaan met
optredens. In de maand juli 2000 bijvoorbeeld hebben
wij met veel succes (volle zalen) drie zaterdagavonden
opgetreden in een congrescentrum in Noordwijk voor de
wat oudere vakantiegangers. Hierbij trad ook op het uit
ons koor ontstane kwartet The Neighbours. Zij vinden dat
zij nog niet mee kunnen doen aan de conventie, omdat zij
zich hiertoe nog niet in staat achten. Wij van het koor denken
daar heel anders over. Het meedoen aan de Conventie vergt
ook wel wat op het organisatorische vlak. Op tijd inschrijven,
op tijd betalen. het reserveren van vervoer en diner enzovoort.
Hierbij krijg je al een beetje het Conventie Gevoel.

Vocal Challenge: net even anders
De oprichters van Vocal C hallenge hadden een duidelijk
doel voor ogen. Als ervaren barhershoppers hadden ze al
veel meegemaakt. maar toch wilden ze meer. Hun droom
was een ambitieus en gemotiveerd mannenkoor. met een
goed uitgedachte organisatie en onder professionele leiding.
Omdat ze zich ook niet uitsluitend op de authentieke
barbershopstijl wilden richten, noemden ze zich 'vocal
group voor mannen' in plaats van barbershopkoor. Dirigent
Floor van Erp werd benaderd a ls muzikaal leider. Hij kon
zich onmiddellijk vinden in de ambitieuze plannen en na
bijna een jaar van voorbereiding kon op 28 februari 1999
met achuien man de eerste repetitie worden gehouden.
Vocal Challenge heeft intussen 24 leden die bijna allemaal
barbershop- of andere zangervaring hebben. De repetities
zijn eens per veertien dagen, afwisselend op zondag overdag
in Amersfoort en dinsdagavond in Nijkerk. Dankzij deze
constructie gaat het instuderen van songs vrij snel. Vooral
uitstraling, presentation en choreo zijn onderdelen van de
barbershopstijl waar de ' non-barbershop-leden onwennig
tegenaan kijken.

Vocal Challenge is bezig een repertoire op re bouwen
met zeer uiteenlopend materiaal. Moderne Barhershop
arrangemente n van David Wright. Jim Clancy en Greg Volk
staan naast popsongs als You've lost that loving feeling in
close harmony zetting. Ook de meerstemmigheid stopt in
sommige songs niet bij vier partijen. In het algemeen zit
de repertoirekeus behoorlijk in de barbershophoek. Een
volledige lijst van het huidige repertoire en veel meer andere
wetenswaardigheden over Vocal Challenge zijn te vinden
op de internetsite http://www. vocalchallenge.nl
De naderende conventie, waar Vocal Challenge als nieuw
DABS lid naruurlijk aan gaat deelnemen, zien ze zelf als
een goede gelegenheid om te leren. Kijken en luisteren
naar ervaren koren en daar je voordeel mee doen. Voor het
publiek wordt bet een eerste kennismaking met dit nu ruim
anderhalf jaar oude koor.

Zoo'n Sound:
we komen kijken
Barber hopzingen was een jaar
geleden in Drenthe (bijna) totaal
onbekend. Na wat uitleg over de stijl
in enkele regionale kranten bleek er
toch wel degelijk belangstelling voor
te bestaan. Na met veertien man
Zoo'n Sound te zijn begonnen, groeien we gestaag door.
Barhershop begint te leven hier. Een echte wervingscampagne
hebben we nog niet gevoerd, en dat doen we vooreerst ook
niet. Het tempo waarin we groeien vinden we uitstekend zo.
Even enthousia~t als de koorleden is onze dirigent Gert de
Vries. Voor hem is het ook nieuw om hiermee bezig te zijn
en je moet altijd maar afwachten hoe het dan bevalt. En hij
is voor ons goud waard.
Een aantal traditionals zitten in het repertoire en hebben we
reeds een aantal optredens mee gedaan. Er staat al echt wat
te zingen e n de reacties zijn overal fantastisch. We zijn het
zogezegde probeerjaar glansrijk doorgekomen. We zitten nu
in de fase dat we een e igen repertoire aan het vormen zijn.
We hebben onze richting uitgezet, muziek is aangekocht en
we gaan er vanaf september keihard tegenaan. Vooral omdát
barhershop hier absoluut onbekend is. hebben we vooreerst
gekozen voor songs die bij een iets breder publiek bekend zijn.
Zoo 'n Sound komt bijna in z'n geheel naar de conventie in
Zaandam (op zaterdag) en we gaan daar kijken hoe we in
2002 even kampioen moeten worden. Geintje, maar we zijn
er dan absoluut bij a ls deelnemers.

'We hebben onze kampioenen uitzinnig bejubeld'
Wim d e Lange van· Dolphin Ba rber
Ma t es was bij het optreden van
Whale City Sound in Kansas City.
Hieronder een gedeelte uit zijn poëtische o ntboezeming over hoe het was.
'Collectieve saamhorigheid in zang
en beweging. Op maat gesneden

grappen en grollen in de uprunes. Het
juiste gevoel en timing in de ballad. Dit
alles brachten de mannen van Wha/e
Ciry Sound uit Zaandam op de planken.
Stijlvol, één brok charisma . Een
prachtige sound. Daar stond Nederland,
dat het Amerikaanse publiek voor zich
won. Wij waren ten opzichte van a l het

Amerikaanse gedoe maar met weinig
man, maar we hebben onze kampioenen
uitzinnig bejubeld . Dat zij op de
drieëntwintigste plaats eindigden, werd
duidelijk verwoord door dirigent Johan
Dessing: wij zijn nummer 23 op de
wereldranglijst. Zo is het.'
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Zoo'n Sound zonder buiten-zing-vrees
Zangers l'ml ZlJo'n Sound uit Emmen leven
~ich uit op het marktplein in Hooge1•een. 1mar
ze in De Tamboer een optreden hadden 'De
treden l'llll de fontein wmden wij 1ve/ wat IYIII
risers weg hebben, · tekent Gerrit wm de
Peppel bU de foto aan. 'Ze/fr wij, als
begilmende barbershoppers. móéten zingen

als ll'e risers jen. Vandaar die j{ilo :1· van dat
zootje ongeregeld. Voor een aantal van ons
11·as dit .een l'reemde en•aring, ~o maar b11ilen,
met de dikke jas aan, de aandacht gaan staan
trekken. Maar succes had het 1rel; veel me11sen
kll'amen er op af en de reacties waren niet
anders dan heel positief Op 2 juli Jl. hebben

H'e weer op straat ge~ongen, maar dan in de
geordende 1·ersie. 7ïjdens een gmot Jees/ hier
in Emmen hebben \\'e op rier plamseu rau Dil.\'
kmu1e11 /alen hore11. E~r wederom mei succes
(en de meeslelli'GII de buiten-~iug-rrees r({!}.

Barbershop nieuwe stijl? Prima
De afgelopen maanden heb ik een vier
dagen durende cursus mogen bijwonen,
genaamd Go with the f low. Eigenlijk
goed voor veel commissieleden en ook
voor koorleden. alhoewel het hier en
daar wat erg technisch was. Toch in
zijn algemeenheid nuttige informatie
opgedaan en het leuke was. dat deze
zowel toegankelijk was voor DABSals Holland Harmony leclen.
Voor mij was een van de rode
draden door de lessen heen van drie
docenten (sound judge Ne il Watkins.
componist /arrangeur Lex Hakker.
dirigent Rob van der Metde) dat zich
langzaam een scheiding lijkt te manifesteren tussen barbershop 'oude stijl' ,
de gedegen songs uit de tijd tussen

1890 en 1930 en barbershop 'nieuwe
stijl', iets wat nog niet iedereen dlllft
uit te spreken, omelat deze stijl qua
akkoo1xlenopbouw en akkoordenrijkdom hier en daar erg nieuw en
misschien wel revolutionair is.
Misschien kun j e zelfs spreken
van ba·rbershop voor conventies en
barbershop voor het brede publiek.
De puristen zoals Rob van der Meu le
blijven de eerste versie aanhangen. de
andere dirigenten leken meer richting
nieuwe stijl te tenderen. al was het
alleen al om hiermee een groter
publiek en dus een groter potentieel
aan geïnteresseerden te bereiken.
Jk zal de technische e le menten
die we behandeld hebben hier niet

herhalen (de lezer vrage zijn of haar
d irigent). maar het bovenstaande vond
ik het meest interessante met het oog
op de toekomst van barhershop in
Nederland.
Mij n me ning: het allerbelangrijkste
is dat we onze leden. en o nze
uitstraling fris houde n. de stijl zo
leuk mogelijk rnaken voor het grote
publiek en een stijl brengen diejong
en oud van NU gaaf vinden om te
doen. Als dit betekent. dat we een
meer moderne richting inslaan. wat
mij betreft prima.

Jos van Ekeris.
The Midland Harmonizers'
Sound,Ede
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Kopij DABS-tunes
De volgende DABS-tunes verschijnt
eind december 2000. Kopij graag
vóór 1 d ecember bij de redactie.
Aanleveren op floppy of per e-maiJ
scheelt de eindredacteur vele uren
werk. De verschijningsda tum voor
2000 is verder eind december. Bij
voldoeode aanbod van dringende
nieuwtjes of aankondigingen kunnen
we ook een DABS-1wte uitbrengen.
Redactie-adres:
Koningin Julianaweg 16,
3628 BN Kockengen. Of per e-ma il
aan jacquesdejoog@hetnet.nl

Databank
In deze rubriek staan vooral eve neme nten die barbershoporganisaties
zélf organiseren. Soms nemen we
ook evenementen op waarvan de
redactie de nkt dat ze voor ba rber shoppers interessant zijn. Organisaties
gelieven hun progr a mma's op te
sturen aan de redactie van DABStunes, zie hierboven .

6 1111 8 oktober
Conventie lABS
Bray, Ierland

3

1111 5 IIOI'ember

Vocal Gr oup Festival van de
stichting SNK
Concertzaal en Conservatorium Tilburg
Tijden het festival nemen dertig groepen
uit binnen- en buitenland het tegen elkaar
op. Een hoogtepunt moet het optreden
worden van The Rea/ Group uit Zweden.
Groepen kunnen zich aanmelden bij
de SN K. Plompetorengracht 3, 35 12
CA Utrecht. 030 23 13 174, website
www.snk.nl
4IIOI'ember

Lustrumshow vrouwenkoor Bewitched
Schouwburg de Nieuwe Doelen,
Gorinchem

5 november
.Jubileum koffieconcert vrouwenkoor
The New Harvest Singeres
Rotonde, Enspijk
10 1111 12 IIOI'ember
Conventie DABS
Zaantheater. Zaandam.
Zie de actuele stand op pagina I .
19 11011ember
jubileumshow vrouwenkoo r The
Happy Singers
UIft

2 december
S uper Voices 2000
lJsselhallen, Zwolle.
Zingen voor een wereld zonder aids.
lnfonnatie 0172-586840 of
e-mait supervoices@multimix.nl
internet: www.multimix.nl
23 1111 25 maart 2001
Conventie Holland Ha rmony
De Leeuwenhorst, Noordwijkerhout
4 rm 7 mei 2001
Euro pese conventie
in het nieuwe tentoonstelling- en
conferentiecentrum The Armadillo in
Glasgow, Schotland.
Competitie voor Europese mannenkoren en -kwartetten. De Europese
conve ntie valt samen met de BABSconvenrie. De grote trekker is het
Amerikaanse kampioenskoor The
Vocal Majority. Zie ook pagina J
JO tm 13 mei 2001
Conventie Swect Adelines
Southport, Engeland
9 en 10 )1111i 200/
DABS Harmony College

Adressen bestuur
Sinds de vorige DABS-tunes hebben
wc weer een compleet bestuur. Hier
volgen de adressen:
President J ohan Kruyt
Columba 13, 3402 HD IJsselstein
030-6882 132
e-mail johankruyt.dabs@kabelfoon.nl
Secretaris Leo Guikers
Se Buitenpeper 5.
5231 LH 's Henogenbosch
0736415373
e-mail leoguikers.dabs@home.nl
Penningmeester Mebius Langhout
HiJleburen 32, 9035 PY Wergea
0510-551923
e-mail mebius. langhout@freeler.nl
Bank: ABN-Amrobank Wergea
tnv DABS nr 49 66 83 632
Lid Mar t Vegelien
Waterradmolen 5 1
1703 PC
Heerhugowaard
072571 19 11
e-mail
martvegelien@planet.nl
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Lid .Jacques de .Jong
eindredacteur DABS-Tunes
Kon. Julianaweg 16
3628 BN Koekengen
0346-241500
e-maiI:jacquesdejong@hetnet.nl

Barcode
driestemmig
Het kwartet Barcode (voorheen
Voicc Male, totdat een belgische
zanggroep tegen bet gebruik van die
geregis treerde na am protesteerde)
zal na de conventie 2000 even
driestemmig door bet leven gaan.
Lead Wille m Haasnoo t gaat zic h
buiten de muziek ontplooien. Een
tijdrovende hobby als kwartetzingen
ka n hij daa rmee niet combineren.
Met het vertrek van Willem komt een
eind aan een heel bijzondere periode.
vindt het kwartet. Als Yoice Male
behaalde het in 1998 het kampioenschap. 'We hebben er van genoten en
doen dat nog steeds. Een aantal leuke
optredens volgde en na drie jaar ben je
een hechte vriendenclub geworden. Het
valt moeilijk om daarvan afscheid te
moeten nemen. Maar we doen dat wel
in stijl, en wel op de conventie. Zoals
het er nu naar uitziet, gaan we onze
lead uitzwaaien in een fantasti che
ambiance.

Bestoon ze nog wel??
we hopen het echt dat die berediepe
bassen en behendige baritons nog
bestaan die nog niet in een kwartet
zingen (maar dat wel willen).
Heb je zin om met een tinkelende
tenor en een lyrische lead
een klinkend kwartet te vormen?
Ons streven is om niet alleen lekker
met elkaar te zingen maar ook toe te
werken naar een zo hoog mogelijk
niveau waardoor we concerten kunnen
geven en hoge ogen kunnen gooien
op de volgende conventie (2002).

BAS of de
BARITON

Ben jij de

die we zoeken?
Bel ons: Tako Blom: 0345 - 573533
Boudewijn Lutgerink: 026 - 4452558

