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Straatnaam
wereldprimeur
in Harderwijk
Het bordje Barbershopdreef wijst
parmantig naar een straat die nog
wordt aangelegd in de wijk
Drielanden te Harderwijk. Er moet
nog van alles geïnstalleerd en
gebouwd worden maar het naambordje is definitief. De Barhershopdreef maakt deel uit van een wijkje
dat geheel aan muziek is gewijd met
namen als de Bachdreef, de Jazzdreef en de Rock-' n-Roll dreef.
Waarom geen Barbershopdreef?
vroeg destijds voorzitter Otto Staal van
de Do/phin Barher Meiles zich af. Hij
lobbiede daarbij vakkundig bij de twee
vrouwenkoren in Harderwijk e n bij het
gemeentebestuur. Dat resulteerde in
een brief waarin vrouwenkoor New
Achord namens de drie koren verzocht
een dreef, straat of pad naar de muziekstijl barhersho p te noemen. De
gemeenteraad stemde in.
Navraag op Hartnonet en Britonet
(beide Internet) leerde dat elders in de
were ld nergens een straat naar de
muz iekstijl barhershop is genoemd.
Harderwijk heeft een wereldprimeur
dus.
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Unlimited goed voorbereid
naar Conventie in Ierland
Terwijl dit nummer van DABS-tunes
nog maar nauwelijks droog is,
vertrekt het kwartet Unlimited naar
Dublin, Ierland, waar van 4 tot en
met 6 oktober de Ierse conventie
wordt gehouden. De vier willen
meer dan alleen hetzelfde resultaat
behalen als op de DABS-conventie.
De laatste maanden hebben ze zich
speciaal gericht op hun presentatie

Het is al de vierde keer dat het
kwaltel meedoet in Ierland. ' Elk kwartet
kan zich daar inschrijven', weet Toon
de Vos uit ervaring. 'Ons kwartet is er
nooit hoger geëindigd dan als vierde.
Het ging ons ook nooit om de uitslag.
Ons streven is steeds geweest om als
kwartet eenmaal per jaar naar het
buitenland te gaan. Dat betalen we uit
de opbrengst van onze o ptredens.

om daarmee extra te scoren.

Bovendien is zo'n reis goed voor de

Ze hebben daarvoor een 'beroeps'
ingeschakeld. die speciaal let op de uitstraling e n de eenheid van het kwartet.
Unlimited heeft Toon de Vos als lead.
Emile van Geel als tenor, Dion van
Rijswijk als bariton en Toine Hendrickx
als bass. Op de Nederlandse conventie
eindigden ze als achtste. Ze kregen
bovendien de prijs voor het kwartet dat
sinds de vorige conventie het meest
vooruit was gegaan.

teambuilding'.
Twee keer eerder was Unlimited in
Athlone en eenmaal in Limerick. De
vier verheugen zich vooral op het optreden van de nieuwe Amerikaanse
kampioen Platinum. ' Dat is natuurlijk
een buitenkansje'. vindt De Vos. Met
kennelijk p.lezier meldt hij nog dat zes
fans van Besr Blèk Barhershop Singers
uit Best het kwartet in Dublin komen
aanmoedigen.

Dabs-Tunes 01 / 3 ______________________________________________________________________________

Applaus ja of nee

W

e hadden weer eens zo'n
dag dat we te lijden hadden
onder een veel te hoge
temperatuur. De thermometer wees
32° Celsius aan, in de zon was het
39°. De hygrometer zat royaal boven
de 90%. Wat te doen? Bier! Dus op
naar de ijskast voor een ontzettend
koud flesje bier. Wat moet je ander ?
Tijdens het drinken van dat koele nat
in mijn royale zetel, doezelde ik wat
weg en herinnerde mij enkele mooie
optredens van mijn kwartet.
Of het nu kwam door de stilte die er
op dat moment in huis was. terwijl ik
langzaam lurkte aan mijn bier, of dat
het kwam doordat het eigenlijk nooit
stil is in ons huis, ik weet het niet.
Maar j ullie moeten weten dat Fransje
Bouwer en Marianne Weber nogal eens
mijn stereo-apparatuur teisteren. Mijn
vrouw en ik hebben afspraken wat
betreft de muziek. Zij mag vanwege de
harmonie die we in ons huwelijk voorstaan, die shit-muziek draaien. Ik mag
dan mijn favoriete barbershop-cd's
draaien. Goede deal toch!
Maar goed, het koude bier en die
zeldzame stilte deden mij dus ineens
denken aan bet applaus dat we zo vaak
krijgen als we in een sing-out een song

hebben gezongen. Al filosoferend
met toch al het derde flesje bier. dat
inmiddels mijn opperste waardering
had vanwege de warmte en mijn dorst,
bedacht ik. dat wanneer je als kwartet
een song zo mooi hebt gezongen, het
jammer is dat het publiek dan gaat
applaudisseren.
Waarom eigenlijk applaus? Een
lange stilte na de ong en eindeloos
nagenieten door zowel publiek als
door jezelf is toch veel mooier!
Een ander voorbeeld. Wanneer een
exquise gerecht tot opperste streling

door Insider

van je smaakpapillen leidt. ga je toch
ook niet applaudisseren! Nee, dan ga
je in stilte nagenieten.
Ik las in de grote MGG Muziekencyclopedie het volgende: 'Stilte omgeeft
de muziek en vormt haar grondslag'.
Dat is wat ik nu bedoel. Het Latijnse
woordenboek, nog van school, zegt
over het woord 'plaudere' het volgende: 'slaan of klappen in de betekenis

Wedding Bells favoriet
Those Wedding Bells are Breaking up
thar 0/d Gang of Min e blij kt bij
kwartetten de laatste zes jaar een van
de meest geliefde songs te zijn om
op een Amerikaanse competitie te
zingen. Kinter Bemard Jr , lead van
de Bul/ Run Troubadours (Virginia).
heeft dat geturfd. Hij concludeerde dat
in die zes jaar van 914 optredens er
bij 288 optredens (31 ,5 procent)
gebruik werd gemaakt van tezamen niet
meer dan 64 songs. Om het simpel
te houden: bij die 288 werd dezelfde
song door meer dan vier kwartetten
gezongen.
Niet alleen de Wedding Bells werden
gebracht door zes kwartetten. maar ook
I Can 't Give You Anything Bw Love.
Vijf kwartetten kozen: How Deep Is
The Ocean, The Little Boy, That's Life,
Nobody Loves You Better Than Your
Mammy, Moonlight Reeomes You en
/r's You.
Vier kwartetten zongen A in 'r

van lawaai maken'. Wie wil er nog
lawaai maken na het aanhoren van een
mooie ballad? Niemand toch. Nee, dan
is de stilte een groter compliment.
Kort geleden stelde ik tijdens het
inzingen voor een optreden aan de
drie anderen voor om aan het publiek
te vragen niet te applaudisseren na
de song . maar onze songs met stilte te
belonen.
Kunnen jullie je de reacties van mijn
zangmaten voorstellen? Het beeld
veranderde bij hen van verbazing via
ongeloof en irritatie tot lichte woede.
Kenne lijk zijn mijn filosofische
gedachten van een ander niveau dan
bij de andere drie. Of, zijn zij er niet
van overtuigd dat de kwaliteit van het
door ons gebodene niet de door mij
gewenste stilte verdient?
Hoe dan ook, men vindt dat applaus
met veel gejoel en gefluit na een song
hóórt. Tenminste bij barhershoppers
komt dat nogal eens voor. Ik vind het
afschuwelijk. De overweldigende
stilte na een eindeloos mooie song
met een lange tag, met boven- en
ondertonen, wordt abrupt afgebroken
door akoestische chaos. Jammer.

Najaarsshow 2001
Lake District Sound

Misbehavin' in de internationale competitie.
Al deze songs werden tezamen 59
keer uitgevoerd. Andere songs werden
ook vaak gebracht door minder kwartetten. zoals The One Rose (acht keer
door drie kwartetten) en The Birth Of
The Blues (zeven keer door drie kwartetten).
Van de bovengenoemde songs kwam
How Deep is rhe Ocean ook dit jaar
weer voor bij de eerste twintig en wel
gezongen door Uptown Sound, welk
kwartet als tweede eindigde. Hun andere song was Love is Here ro Sray.
Winnaar Michigan Jake zong in de
finale Look Me up when You're in Dixie
en The 0/d Piano Roll Blues, Four
Voices werd derde met Make 'em
Laugh en Carolina Mallllll)'
Tip voor Nederlandse kwartetten:
zoek de titel op de conventie-cd's en je
komt goed voor de dag, zeker in
Amerika.

The Power of Life
Zaterdag 24 november,
20.00 uur
Met medewerking van:
Dameskwintet just Buzzz
Herenkwartet Radio Times
Show· en dansgroep
Holiday Dancers
Niftarlake college,
Pauwenkamp 151,
Maarssenbroek
Zaal open 19.30 uur
Toegangskaarten
f 17,50 en f 20,00
Reserveringen: jelis Steenhof,
tel. 0346-573752, na 19.00 uur.
Overige informatie: Kees Spaans,
tel. 0346-573788, na 19.00 uur.
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Ben Schut

.

na twintig jaar dirigeren terug 1n het koor

n de woonkamer van Ben Schut
laat de computer de me lodie van
Raining in my Hearl horen. Het
scherm toont de bladmuziek. Hij is
beLig de verschillende partijen op een
bandje te zenen. \'OOr de zangers van
Do/phin Barher Mares. ' Dat blijf ik
wel doen·. stelt Ben Schut vast. Hij
gaat gewoon weer zingen. in het
koor. Buitenstaanders moge n dat een
opmerkelijk stap vinden voor ie mand
die twintig jaar heeft staan dirigeren.
' Voor mezelf is het niet zo vreemd,'
lacht Ben Schut. 'ik heb e r lang over
nagedacht en dit leek me het beste.'
Op 3 november dirigeert hij zijn
af cheidsconceret in het C ultureel
Centrum in zijn woo nplaats. Het
vrouwenkoor New Achm·d treedt daarbij op. En het kersverse Engelse
kampioenskwartet Matrix.
Schut ziet een goede opvolger in
Mark Al bias, een van de jongere leden
van Do lphin Barher Mates. een die met
e nthousiasme en ambitie aan de klus is
begonnen. 'ikzelf slaagde er niet in het
koor nog te motiveren· . zo vcrklaart Ben
Schut zijn besluit om terug te treden.
·Eigenlijk zijn we na ons kampioenschap in 1997 als koor stil blijven staan.
Andere ko ren zijn sindsdie n be te r
geworden, wij zijn achtergebleven.'
De uitslagen op de conventics waren
duidelijk wat dat b etre ft : in 1998
e indigde Dolphin Barber Mates op de
derde plaats. in 2000 werden ze vijfde.
Het koor deed in mei van dit jaar ook
mee aan de Europese conventie in
G lasgow. het eindigde onderaan. Maar
Ben Schut is niet te leurgesteld: ' Ik heb
het koor steeds van tevoren gezegd wat
we konden verwachten. De meeste
leden waren het daar mee eens. anderen
niet, ik vrees dat die laatsten hun e igen
tekortkomingen niet goed realiseren.'
Hij ke nschetst Dolphin Barher Mates
als een koor dat de gezelligheid hoog in
het vaandel heeft staan. ' We hebben
veel optredens. zeker twaalf tot vijftie n
per jaar. En waar we ook zij n. het is
altijd feest. Onze uitstraling i goed.
daar leggen we veel nadruk op.
Technisch zijn we wat minder. en dat is
wat telt op conventies.'
Ondanks j onge aa nwas, kampt het
koor, net als alle andere barbershopmannenkoren, met een toene mend aan-

I

Ben Schut (midden}, met :ljn opl'olger Marc A/bias OfJ de Europese Colwentie in G/asgOII', mei 200 I
tal oudere leden. ·Dan gaat de vooruitgang steeds langzamer', stelt Ben Schut
vast. ln Harderwijk staan dertig
zangers op de riscrs. ·1n goede tijden
zijn het er veertig geweest. We moeten

door
Jacques de Jong
nu accepteren dat wc nooit meer bij de
eerste twee komen.'
Niet zo lang geleden is Schut al
onderwerp geweest van een crisis. Een
deel van het koor -degenen met de
meeste ambitiewi lde een andere
dirigent, het groot~te deel wilde dat
Schut aanbleef. Hij behield zijn populariteit als dirigent bij het Harderwijkse
koor.
Al kort na de oprichting was hij, in
november 1981. dirigent geworden. ·Ik
was de enige die noten kon lezen' .
klinkt het nu. veront c huldigend. 'dus
ik moest ervoor'. Zijn barhershopkennis haalde Schut uit Engeland en
Amerika. 'In die tijd gingen we elk j aar
met vijf of te~ man naar de Engelse
conventie om te kijken hoe het daar
toeging. Nog altijd i~ hij onder de
indruk van een directors college van
zeven dage n achterelkaar bij de
SPEBSQSA in Amerika. samen met

Bob Slave nburg en Wim Lubberding.
' Ik heb in die twinlig jaar steeds wel
een of twee cursussen of workshops per
jaar gedaan'. stelt hij nu vast. Dat hij
zijn kennis ook goed over kan brengen,
dankt hij. zegt hij zelf. aan zijn ervaring
als docent in het leger. militaire vakken.
' Het koor accepteerde me. e n ik vond
het leuk om te doen.
·ze moeten wel voor je willen blijven
zingen', is zijn credo. ln zijn visie
betekent dit dat de dirigent ervoor moet
zorgen dat de leden plezier blijven
houden in het zingen. ·Dat moet je als
dirigent eruit trekken·. vindt hij. 'met
zijn allen probeer je er dan iets goeds
van te maken·.
Desondanks groeide bij hem het
besef dat zijn mogelijkheden om meer
uit het koor te halen. uitgeput waren. Na
een half jaar nadenken besloot Schut
terug te treden. 'Zo' n beslissing neem
j e niet zomaar.' Toch was het een tamelijk grote schok voor zowel het bestuur
als het koor. ' Ik ben nog een jaar aangebleven. zodat ze een andere dirigent
konden zoeken.'
Hij blijft niet alleen zingen. hij blijft
ook de /eamiug tapes maken, hij blijft
lid van de muziekcommissie, hij maakt
nog alle choreografieën. 'Er is nog
zát voor me te doen. Het moeilijkste
voor mij is dat ik me nu aan mijn e igen
bass-partij moet houden, en dan de
bewegingen, vooral de bewegi ngen.'
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HarmoNed
e-mailgroep voor barbe·rshoppers
Het fenomeen e/ectronic mail -e-mailis bijna niet meer weg te denken uit
onze maatschappij. Op m 'n werk kan ik
echt niet zonder (toegegeven: ik zit in
de hoek van het informatiemanagement) maar wanneer ik kijk naar de
leden van mijn club - Lake District
Sound- dan blijkt dat 30 van de 32
leden ook een e-mailadres hebben. Bij
de Rhine Singers (waar m'n eega Jannet
zingt) is het niet veel anders. E-mail is
blijkbaar nagenoeg net zo gangbaar als
de te lefoon. Dus dacht ik bij mezelf
'waarom dan niet nader tot elkaar via
dat medium?'.
We zien en horen e lkaar natuurlijk het
liefst live tijdens conventies en andere
happenings; dat blijft natuurlijk de
leukste vorm van contact. Daarnaast
hebben we de verenigingsperiodieken
en we bellen, schrijven brieven en
e-mailen elkaar nog wel eens om zaken
af te stemmen. Vele organisaties, koren
en kwartetten en enkele individuele n
houden er zelfs een website op na om
het laatste nieuws aan te kunnen bieden.
Nu heeft internet --en dan met name
e-mail (dat is dus bet versturen van
briefjes over het Internet)- iets extra's
dat voor ons veel kan gaan betekenen:
de e-mailgroep.

Dat is niets anders dan een adres waar
je je beric hten voor heel barhershoppend Nederland naartoe kunt
sturen en die ontvangen wordt door alle
barhershoppers die daarop hebben
ingeschreven. Om er lid van te worden
hoef je alleen maar een aaomeldingsberichtje te sturen en je wordt dan op de
hoogte gehouden door iedereen die een
bijdrage heeft.
Ik heb er voor jullie eentje gestart
onder de naam HarmoNed. ·
Het e-mailadres is:
HarmoNed @yahoogroups.com
Om lid te worden schijf je een leeg
e-mailtje aan:
subscribeHarmoNed @yahoogroups.com/.
Daarna krijg je een automatisch
bericht naar je eigen adres gestuurd ter
bevestiging. Dat bericht gewoon terugsturen (reply) en je zit erop.
Kost geen cent.
Dan is het gewoon een kwestie van
wachten op de eerste berichten. Of
misschien heb je al iets om meteen mee
te delen aan de barbershopgemeenschap. Dat kan over van alles zijn: aankondigingen, vragen over conventies,
shows, arrangementen. showopzet,
coaching, maar ook tips. kritiek,

Pru van de Bilt: judge

DABS' website
regelmatig bezocht

Als eerste voor DABS krijgt Pru van
de Bilt, bass bij Southem Comfort
Barher Mates, op 12 oktober zijn
officiële erkenning a ls jurylid
Presentatie. 'Het is een grote stap die
ik heb bereikt', vindt Van de Bilt, ' ik
heb e r erg veel moeite voor gedaan' .
Eerder dit jaar be haa lde n Riet
Kosterm an (Presentatie) e n Peter
lseger (Zingen) hun certificaat
a ls jurylid. Zij deden dat onde r
auspiciën van Holland Harmony.
Voor het behalen van het certificaat heeft hij gedurende 2,5 jaar cursussen en workshops gevolgd in
Engela nd en Duitsland . 'Het was niet
makkelijk', geeft hij toe, ' ik heb het
op karakter volgehouden.'Voor mij
zal geen enkele conventie voortaan
m eer no rmaal zijn ', denkt hij.
Desondanks blijft hij in zijn
Eindhovense koor zingen. 'Dat zijn
mijn roots.'
In het decembernummer komen
we terug op de inspanningen en de
a mbities van Pru van de Bilt.

Op de website dabs.nl die sinds enkele
maanden ' in de lucht'is, is de aanzet
gegeven voor een discussie over de
vraag hoe we een Europese conventie
kunnen aanpakken. De site wordt vanaf
het begin met vaste regelmaat bezocht,
meldt webmaster Watze Watzema.
De site geeft informatie over barhershop in het a lgemeen en over DABS in
het bijzonder. De bestuursleden zij n
erop te vinden, maar ook a lle koren en
kwartetten. Er is een rubriek nieuws
met actuele informatie. Daarop kunnen
DABS-leden ook terecht voor hun
nieuwtjes en aankondigingen.
Gemiddeld scoort de ite vijf bezoekers per dag, van over de hele wereld.
' lk denk dat de score nog wel beter
kan worden, als we meer actualiteit
kunnen plaatsen,' verwacht webmaster
Watzema. Elektronische aanlevering
van gegevens vindt hij gewenst. Ook
zou hij graag wat meer input vanuit de
leden krijgen.

persoonlijke belevenissen, technische
vragen over risers, financiën, kwartetzingen, randstedelijke espie of Friese
maneuvels ;o) - kortom: alles wat maar
met barbershop te maken heeft. Grote
kans dat er langs deze weg iemand is
die de afzender op korte termijn van de
juiste informatie kan voorzien of een
doorverwijzing weet.
Dat moet de kracht worden van
HarmoNed: elkaar snel informeren.
Onze Amerikaanse collega-hobbyisten
hebben al ruim tien jaar zoiets: dat heet
nu BBShop (voorheen Harmonet). De
Engelsen hebben sinds enige jaren hun
Britonet en wij dan nu HarmoNed.
Voordeel van HarmoNed is dat we
gewoon in onze eigen taal kunnen
communiceren. En we maken samen
de dienst uit op dit open forum. De
enige restrictie is dat -om computervirussen geen kans te geven-- e-mail
attachments (=bijlagen) niet worden
doorgestuurd. Het medium is in eerste
instantie bedoeld voor alleen teksten.
Meer geavanceerde mogelijkhede n
van HarmoNed op internet komen de
volgende keer aan bod.
Tjitte Wever, HarmoNed-beheerder
e-mail:Tjitte.Wever@hetnet.nl

Start met 33 leden
Begin september telde HarmoNed

33 leden. Volgens iniatiefneme r
Tjitte Wever zou het mooi zijn a ls
elke barbershopper met e-mail lid
werd. ' Ze hoeven dan niet meteen
a lle mail van HarmoNed te krijgen,
maar kunnen via he t archief op de
hoogte blijven.'
Wever heeft het nu voor elkaar dat
de mailings van HarmoNed achteraf
ook te lezen zij n. via Yahoo, de zoekrobot. Er komt ook een mogelijkheid
een agenda bij Yahoo op te slaan
die voor HarmoNed-leden toegankelijk is.
In de vakantietijd heeft iedereen
zich uiterst rustig gehouden. Er vloog
een enkele aankondiging langs. Maar
heftige discussies zijn tot nu toe uitgebleven. Wever heeft aangekondigd
dat hij in de maand septe mber met
een campagne zou beginnen o m de
mailinglijst meer bekendheid te geven.
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DABS op zoek naar

nie~we

voorzitter

' Zes jaar vind ik genoeg', constateert
DABS-voorzitter Johan Kruyt, nu
bet einde van zijn tweede termijn als
voorzitter in zicht komt. In maart
volgend jaa r is het zover. Vandaar dat
het DABS-bestuur zich nu al bezig
houdt met de vraag wie straks voorzitter wordt.
Toch klinkt er aarzeling in de stem
van Kruyt. ' Is er iemand bereid mij n
taak over te nemen?' vraagt hij zich af.
indachtig de wetenschap dat bestuurders/
vrijwilligers vandaag de dag moeilijk te
porren zijn. Tegelijk kijkt hij terug op
een levendige periode in het bestaan
van DABS. 'En dan al die mensen die je
ontmoet. en de contacten die je legt in
het internationale circuit..' Vandaar zijn
weemoedige aarzeling.
Niettemin vind Kruyt zijn voorzitterschap mooi genoeg geweest. Anderzijds
heeft hij zich min of meer vastgelegd
op de o rganisatie van de Europese
conventie in 2005. Hij heeft er al aardig
wat voorwerk op zitten, samen met
voorzitter Leo Roubroeks van Wilale
City SouneL Voor Kruyt is dat een
reden om te zeggen dat hij wel in
het bestuur wil blijven, voor speciale

Johan Kruyt i11 2000
same11 met voorjuer
Jo/111 Fopeano l'll/1 de
Federation of
lmemationa/
Coöperatio11 i11 Chicago
evenementen zoals conventies en bij zondere shows. 'Ik heb voor een nieuwe
voorzitter natuurlijk ook veel informatie,
dus eigenlijk is het voor DABS wel
voordelig als ik blijf zitten als bestuurslid.' Hetgeen een aantal andere bestuursJeden hem a l eerder duidelij k had
gemaakt.
De kunst wordt nu een nieuwe voorzitter te vinden. Bij het bezoeken van
verschillende koren, hoopt het bestuur
kandidaten te kunnen enthousiasmeren.
Een persoonlijke benadering lijkt voor-

alsnog de beste weg. Uiteindelijk zal de
nieuwe voorzitter gekozen worden door
de Raad van Afgevaardigden.
Als bestuurslid zou Kruyt de plek
kunnen inne men van Jacques de Jong.
Deze heeft aangekondigd na negen jaar
zijn plaats in het bestuur vacant te
stellen. Net als Kruy t is hij in maart
aftredend. De Jong heeft wel toegezegd
het blad DABS-tunes te willen blijven
maken. ' Misschien wordt het nog wel
beter als ik los sta van het bestuur',
merkt hij daarbij op.

Vier jubilea, het vijfde op komst
Dit jaar vieren verschillende koren
een jubileum. Heart of H olland
Choru s en Dolphin Barher Mates
bestaan twintig jaar. Wila le City
Sound heeft deze maand (september)
zijn 15-jarig bestaan gevierd en
Ring River Singers heeft zijn oprichting van vijf jaar geleden herdacht.
Zie ook de rubriek Agenda in deze
DABS-tunes.

DABS zelf bestaat volgend jaar 15
jaar. Uiteraard moet daar een feestje
van komen. Het bestuur buigt zich over
de vraag hoe dat in te kleden. Het houdt
zich aanbevolen voor ideeën en suggesties voor een locatie en een programma.
Op dit moment ligt er een vaag plan
om in juni 2002 een show te presenteren. Het koor City of Sails uit NieuwZeeland heeft zich daartoe al gemeld.

Het bestuur heeft ook contact met het
Engelse ka mpioenskoor Cambridge
Chord Company. Niets staat nog vast.
Bij het tienjarig bestaan is er op initiatief van DABS een ceedee gemaakt
met daarop alle koren en kwartelten uit
die tijd. Intussen is he t een nosta lg isch
hebbeding geworde n, dat een beeld
geeft van de prestaties toen. Er liggen er
nog in de DABS-promotieshop.

Korenfestival mét barbershop
Enkele barhershop vrouwenkoren en
een mannenkoor hebben zich goed
laten zien op het internationale
korenfestival in Arnhem dat de SNK
van 28 tot en met 30 juni heeft gehouden. Holland Harmony had er een
podium gehuurd. De fervente barhershopper Boudewijn Lutgerink liet
zelfs een flyer rondgaan met de
oproep een ba rbershopkoor op te
richten in Arnhem. Volgens hem heeft
zich aJ een dirigent voor het mannenkoor gemeld.
Het thema van het festival was ' Koor
in beweging', een thema dat waarachtig

niet onbekend is in de barbersho pwereld. Aanvankelijk zag lhet ernaar uit
dat het feest zich in regen e n onweer
zou afspelen (song: When a rainy day
comes). maar de lucht klaarde in de
loop van de dag aanzienlijk op (song:
Blue Skie~"). Lutgerink: 'Muziek heeft
altijd al iets magisch gehad.' De dag
was volgens hem een succes.
Ook volgens voorzitter Rinia Roethof
van Holland Harmony was het optreden
van de Happy Singers. Dutch Pride,
Sweet Lake Harmony Singers, Sound
Waves en het mannenkoor Lake District
Sound goede promotie voor het

barhershop zingen. AJs vrouwenkwartetten traden op Conneetion en Twink/e.
Voor het festival waren 43 koren uit
alle we relddelen geselecteerd. Ze
traden o p in theater Musis Sacrum.
overige concertzalen e n in kerken. maar
ook gewoon op straat. in warenhuizen
en kroegen in de Arnhemse binnenstad.
Er waren allerlei stijlen te be luisteren.
Het thema Koor in Beweging was volgens de SN K gekozen naar aanleiding
van de ontwikkeling in de koorwereld.
'waarbij het zoeken naar nie uwe
vormen van presentatie steeds meer
nadruk krijgt' .
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(2760 punten). Alerandria Harmoni::ers
(2733) en Ambossadors of Harmony.
De Britse kampioen Cambridge
Cllord Campony eindigde als e nig
Europees koor bij d e eerste twintig ( 18)
met 2357 punten.
Bij de kwartetten bereikte Michigan

Joke de eerste plaats met 8144 punte n.

New Tradition
eindelijk van
tweede plek af

New Tradition behaalde in totaal
28 10 punten met de songs Th e re 's
Somerhing Abow A Soldier en Whire
Cl(ffs Of Dover. Bij de eerste vij f c in-

Tweede werd Up!OII'II Sound (7888),
derde Four Voices (7855}, vierde
Riptide (783 1) e n v ij fde Power Play
(78 18).
De Europese kampioen Jam!Jalaya
(Zweden) eindigde als numme r 26 van
in totaal ruim vijftig kwartetten.
De volgende Amerikaanse conventic
wordt in 2002 gehouden in Portland,
Oregon.

Het koor Ne w Tradilion uit
Northbrook, lllinoi , is eindelijk eerste
geworden tijden de internationale
conventie in Na hville b egin j uli.
J arenla ng is het koor nooit verder
gekomen dan een tweede plaats; in
het eigen district hebben ze altijd
bovenaan gestaan. Ze tonden met
138 man op de risers.
In totaal woonden 15.600 bezoekers
de Amerikaanse convemie bij. De
competitie was ook te beluisteren op
het Internet. Daar maakten 6000 computeraars gebruik van.

DABS krijgt f 7500
voor opleidingen
De World Harmony Council (de
Wereldraad voor Harmony) heeft dit jaar
weer 3000 doiJar ofwel 7500 gulden
beschikbaar gesteld aan DA BS. Het geld
komt uit de inkomsten van de World
Harmony Jamboree, een show die altijd
wordt gehouden tijdens de Amerikaanse
conventie. Daarin treden allerlei internationale barbers hop-groepen op.

David Wright in Nederland
De Amerikaa/1.\e compo11isr en arrangeur Darid \Vrighr sraat het koor Vocal Clwllell!(e te
coache11 op ee11 :aterdagochtend i11 Nij~erk. Wright lrtts daar begi11 juli c/oortlar het
hamumy mllefle dat DABS had gepland. 11iet doorgi11g wege11s re wei11ig belallg.Hellillfl ell Wright ko11 :ij11 rluchtiiC/llr Nederla11d 11ietmeer aj:egge11. Vocal Challe11ge maakte daar·
om l'l/11 de gelegeilheid gebmik om hem als coach e11kele uren in huis te halen e11 dm ll'l'rd
een inspirere11d da!l,je. Niet I'Oor niets staat Dm•itl Wright bekend als een arrangeur met
l't'miemrende illl'ioed op hel barberslwp-repertoire. Zijn arra11gementen 1\'0rdell ge:o11gen
door alle fopkoren en - kn•arlellen in Amerika.
Wright 11m tijdn1.v :1}11 m'/J/ij( i11 Nederland de gast ra11 redacteur Jacques de Jont-: e11
musical c01mlinator Hermem Feiwna.

DA BS heeft bij de raad een lijstje ingediend van projecten waaraan ze het geld wil
besteden. Het zij n er nogal wat: de dirigentendagen. het CDWl -programma voor dirigenten (waarover elders meer in di t nummer).
de Kwartettendag in 's-Hertogenbosch die
2000 gulde n krijgt. en de cursussen Go ll'ith
Jhe Flow (Muziek) e n Let's face
Preselila/ion (Presentatie).
Tevens heeft DABS het festival in
's Hertogenbosch (22 september) met duizend
g ulde n gesteund. Dit laatste gebeurde in het
" ader van de promotie van barbersho p.
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Dolphin Barber Mates maakt nieuwe start
Dolphin Barber Mates in Ha rder wijk
heeft een nieuwe start gemaakt met
een nieuw bestuur en een nieuwe
dirigent. Ben Schut is na twintig jaar
opgehouden met dirigeren en teruggestapt in het koor als zanger. Met
het aantreden van het nieuwe bestuur
heeft het koor ook een nieuwe toekomstvisie ontwikkeld.
Op 4 juli had het koor met zij n dertig
lede n plus aanhang een fees te lijke
avond in repetitieruimte De Roef te
Harderwijk. Daar vertelde het bestuur
aan enkele leden van het DABS-bestuur
dat het koor blijft streven naar verhoging van kwaliteit, terwijl het tegelijk
het onderlinge plezier en de luchtige
ondertoon wil handhaven. He t koor had
ook op de Europese co1wentie te
Glasgow opgetreden, was daar a ls
laatste geëindigd. en de koorleden
hadden a lleen al voldoening eruit
gehaald dat ze uberhaupt in Glasgow
konden o ptreden. Voorzitter Cees
Die ten stipte de vier pijlers aan van het
koor: solidariteit. kwaliteit, orig inaliteit,
plus pret & plezier. 'Eigenlijk is de tijd
die we beschikbaar hebben. te beperkt.
We hebben vele pijlen op onze boog.
maar eigenlijk zijn we al blij dat we de
c lub gaande kunnen houden.'

Mark Atblas dirigeerTTijdens een barbecue vau hel kom: Ben Schul ziugt weer als bass iu hel kom:
De achterliggende periode was niet
eenvoudig. Dirigent Ben Schut kondigde
aan ermee op te houden. Wie zou zij n
opvolger worden. Koorlid Mark Atbhts
bleek een goede kandidaat, ook vanwege
de workshops die hij in Engeland had
gevolgd. Iedereen kon zich daarin
vinden. Daarbij werden de nieuwbakken judges Riet Kostem1an e n Peter

lseger benaderd voor de ondersteuning.
Dielen: 'We zijn serieus met barhershop
bezig en we proberen er het maximale
uit te halen."
Het gesprek met het DABS-bestuur
vond plaats in het kader van een
reeks bezoeken die de bestuursleden
van DABS willen a fleggen bij de aangesloten koren.

Aanpak dirigenten: 'slijtageslag'
' Een s lijtageslag', oordeelde een
toeschouwer nadat hij een paar uur
alleen maar had gekeken bij de intensieve dirigentenbegeleiding i:n juni. De
Engelse coaches Steve en Rhiannon
Hall zijn toen in De G lind te Nijkerk
bezig geweest met de u·aining van de
d irigenten Elly Bezeme r, Miehiel
Bekker en Mario La mers . T ijdens

het vervolgweekend begin september
hebben deze drie een verdie nd
certificaat behaald. Zij zijn nu beschikbaar om andere dirigenten te trainen.
De intensieve lrai11ing (CDWI.
Chorus Directors Works hop intensive)
is ontwikke ld bij de SPEBSQSA in
Amerika. Ook in Engeland werpt het
programma intussen zijn vruchte n af.
Het uitgangspunt
is dat d irigenten
de
problemen
voorleggen waar
ze in de praktijk

tegenaan lopen,
vervolgens laten
ze daarop een
analyse los om
tot een nieuwe.
eigen, aanpak te
komen.
De training in
Nederland is volledig door DABS
betaald.
Deze
organisatie vroeg

daarom een optimale inzet van de deelnemers en de bereidheid om ook na het
programma actief te blijven. DABS
hecht er erg veel waarde aan. omdat de
getrainde dirigenten in staat moeten
zijn om dirigenten in het hele land naar
een beter niveau te helpen, en daarmee
dus de koren. Afspraken damtoe worden
schriftelijk vastgelegd. De deelnemers
toonden zich na afloop enthousiast.
' Uitputtend maar zeer leerzaam.'
Het volgende C DWJ-weekeind is op
17 november.

Done Deal
meldt zich
Bij DABS heeft zich het nieuwe
kwartet Done Deal gemeld. De leden
zingen a llemaal in het Zaanse kampioenskoor Whale C ity Sound. Het zijn
tenor Martijn Hoeksema. lead René
IJsendo rn, bass Leo Roubroeks en
bariton Johan Kruyt. Met Done Deal
erbij telt DABS nu twintig kwartetten.
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Kopij DABS tunes
De volgende DABS tunes verschijnt
eind december. Kopij graag vóór 1
december bij de redactie. Aanleveren
bij voorkeur op floppy of per e-mail.
Eind december verschijnt de laatste
DABS-tunes van 2001.
Redactie-adres:
Koningin Julianaweg 16,
3628 BN Kockengeo.
E-mail: jacquesdejoog@hetoet.nl

Agenda
In deze rubriek staan vooral eveneroenen die barbershoporganisaties
zelf organiseren. Soms ook evenementen waarvan de redactie denkt
dat ze voor barhershoppers interes·
sant zijn. Organisaties gelieven hun
programma's op te sture n aan de
redactie, zie hierboven.

29 september
Dirigentendag
Drumptse Hof, Tiel
29 september
Go with the flow, cursus Muziek
Drumptse Hof, Tiel
5 tm 7 oktober
l ABS conventie
Dublin, Terland
Optredens van Platinurn, Amerikaans
kampioenskwartet in 2000,
en Showtirne, kampioenskwartet
van Sweet Adelines in 1994.
Contact: Chick Curry.
E-mail: cuJTyc@club.ie

6 oktober
Go with the flow, cursus Muziek
Drumptse Hof, Tiel

20 oktober. 20 1111r
Jubileumshow Heart of Holland
Chorus
Theater De Kom, Nieuwegein
De show heet Heart of Holland and
Friends. Er treden allerlei bevriende
koren en kwartetten in op. Met elk
koor en kwartet apart zingt Heart of
Holland Chorus ook gezamenlijk een
nummer. Gasten zijn de koren The
Frysian Harmonizers en /Jsselstein
Show Chorus en de kwartetten Vocal
Chords, CRASH en Brothers4tune.
Dit laatste kwartet zal op muzikale
wijze ook de show presenteren. De
finale wordt een spektakel waarin alle
deelnemers gezamenlijk een song ten
gehore brengen.

Kaarten á 20 gulden bij Ton Patist,
030-6060910 en bij juwelier
Dongelmans (een van de leden) in
het winkelcentrum Cityplaza.

26 tm 28 oktober
LABBS conventie
Bournemouth, Engeland
27 oktober. 20 uur
Barhershop avond met The Rhine
Singers
Aula Scholengemeenschap Durendael,
Van Kernenadelaan 5, Oisterwijk
Concert uit een serie van tien van de
organisatie voor podiumkunst Groeten
uit Oisterwijk. Op deze avond treden
ook op het vrouwenkwartet Remuske
en het mannenkwartet SOAP.
Met afterglow.
Kaarten à f 25 aan de zaal.
Reserveren: 0 13-5210175.
27 oktober
Go with the Flow, cursus Muziek
Drumptse Hof, Tiel
3 november
Show Dolphin Ba rher Mates
Cultureel Centrum, Harderwijk
Afscheidsconcert van dirigent Ben
Schut, met medewerking van vrouwenkoor New Achord, het Nederlandse
kampioenskwartet Radio Times en
het Engelse kampioenskwartet Matrix.
Zie ook pagina 3.

3 november 20 11ur
Show Vocal Challenge
Theater Wesopa in Weesp.
Voor Vocal Challenge is het de eerste
keer dat ze een dergelijk evenement
organiseren. De avondvullende show
zal in het teken van eigentijdse
a cappella en blues mu.ziek staan.
Als gasten treden op het kwartet Why
Four en de vijfmans bluesformatie Too
Mutz Blues Band.
Kaarten zijn à f 15 te verkrijgen aan de
kassa van het theater aan de
Herengracht 23 in Weesp.
JO november
Go with the Flow, cursus Muziek
Drumptse Hof, Tiel
24 november
Kwartettendag
Koning Willem I College 's-Hertogenbosch met aansluitend 's avonds
Quartet A Capella Festival
Frederik Hendrik College,
Seringenstraat, nabij Ecco-Stadion
Informatie Ton van Aart.
E-mail: ton.vanaart@wxs.nl
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24 november, 20 uur
Najaarsshow van Lake District
Sound, The Power of Life
NiftarlakeCollege, Pauwenkamp 15 J,
Maarssenbroek
Als gasten treden op het vrouwenkwintet Just Buzzz, het mannenkwartet
Radio Times en de show- en dansgroep
Holiday Dancers.
Toegangskaarten van f 11,50 of f 20
bij Jelis Steenhof, 0346-573752,
na 19 uur. Info bij Kees Spaans,
0346-573788, na 19 uur, of kijk op
www.lakedistrictsound.org
22 tm 24 maart 2002
Bing! conventie
Bremen
Het nationale vrouwenkoor Harmony
from Holland treedt hier ook op. De
leiding heeft dirigent Rob van der
Meule.
24 tm 26 mei 2002
30 juni tm 7 juli 2002
SPEBSQSA conventie
Portland, Oregon, USA

Spice of Life
gaat door met
nieuwe bariton
Noodgedwongen moest onze bariton
Han Brandt ermee ophouden, toch wel
jammer na zo'n aantal jaren. Je went zo
aan elkaar, trekt met elkaar op doet veel
dingen samen. Dus jammer en daar zit
je dan even te kij ken hoe moet dit nu
verder. Gaan we stoppen of zoeken we
een andere persoon, want ja de overblijvende drie zingen toch wel graag in
een kwartet. En de baritons liggen niet
voor het oprapen.
Gelukkig meldde er zich een nieuw
lid aan met de naam Roei Jonker. Na de
auditie hem gevraagd of hij het wilde
doen, en ja hoor hij trapte erin. Want hij
weet natuurlijk nog niet waar hij aan
begonnen is. Maar dat zullen wij hem
wel snel bijbrengen.
Dus Roei hartelijk welkom en wij
hopen dat je het naar je zin zal hebben,
en Han Brandt bedankt voor de gezellige
tijden die je met ons doorbracht.
Een nieuwe naam voor het kwartet
hebben wij nog niet en misschien is dat
wel niet nodig. Wel hopen wij volgend
jaar weer aan de conventie deel te
nemen, en al worden wij de laatste, dat
maakt niet uit, want kwartetzingen is
pas echt spannend.
Roei ten Klei

