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Kwartettencompetitie gesplitst na intense discussie
Het voorstel om de kwartettencompetitie komend jaar in tweeën te
delen, heeft nogal wat emoties losgemaakt. Twee kwartetten he bben in
een enquête daarover zelfs gedreigd
niet mee te doen a~m de conventie,
volgend ja<lr november. Na ieders
bezwaren te hebben gehoord , heeft
het DABS-bestuur nu een schema
gemaakt waarin de halve en de hele
tinale op de vrijdag worde n afgewerkt. Dit voorstel kwam aall de orde
tijdens het 0\1erleg op 1 december van
DABS-be.~tuur met korenvoorzitters
over de Europese conventie die in
2005 in Nederland wordt gehouden.
Het grootste beLwaar bij de kwartetten was dat de Les hoogM geplaatsten in
de finale twee andere songs moeten
zingen dan in de semi- finale. dus vier in
totaal. President Johan Kru yt had
eerder in de A lgemene Vergadering van
29 september uitgelegd dat het DABSbesruur het voorstel had gedann met het
oog op de Europese conventie die in
2005 in Nederland wordt gehouden.
Ook in hel buitenland zijn een halve
finale en een tinale op die manier
gebruikelijk.
Het voorstel van hel bestuur was op
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Beeld uit de l'Orige conremie: de ma11nen va11 CRASH horen dm :e lireede :ijn geworden.
vrijdagavond de halve finale te houden.
waarin elk kwa11et twee songs zingt.
Op zondagmorgen zou dan de finale
volgen tussen de zes hoogstgeplaatste
kwartetten.
Als reden voor deze verandering
hanteerde het DABS - bc~tuur onder
andere het argument dat DABS voldoende kwartetten telt om deLe
regeling re kunnen invoeren. Verder
bracht bet bestuur te berde dat de competitie dan mi1ider een momentopname
wordt. kwartetten kunnen Lich van
meer kanten laten Lien. Ten sloue
verwachtte het bestuur dat de uiteindelijke kampioenen meer ·allround
zwaargewichten' Lij n, die de titel
'Nederlands
kampioen·
verdiend
mogen voeren.
In de Algemene Vergadering klonl..en
dringende protesten. Vier songs op
competitieniveau LOuden voor de deelnemers niet haalbaar Lijn. Een finale op
de zondagochtend zou een aanslag lijn
op de stembanden.
Op verzoek van de vergadering
ging niet lang daarna een enquête de

deur uit. Zeven kwartelten vulden de
antwoorden in. De meesten (vijf) gaven
aan wel kans te zien vier songs in te
studeren. Zes tekenden daarbij aan dal
jury en publiek clan een meer 'allround'
beeld krijgen. De meerd erheid liet
ook blijken een echte finale van de zes
hoogst geplaatste kwartetren spannender te vinden.
Tegenstanders stelden vast dat de
Londagochtend niet bijster geschikt i ~
voor een finale omdat de avond ervoor.
de feestavond. niet de ideale avond is
om zich voor te bereiden. Zij betrokken
in hun ven veer dat de conventie ook
·plezier· moet zijn: het programma legt
nu te veel nadruk op competi!ie. vinden
zij.
Een ander argument was dat de
nummers I. 2 en 3 niet zouden kunnen
zi ngen in de kampioenenshow op
zaterdagavond. Tenslotte t w ijfelden
enkelen aan een goede bezetting van
de zaal in de kwartettenfinale op
zondagochtend. H el DABS-bestuur
toonde zich ontvankel ijk voor de
bezwaren.
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Druk druk druk ...
n de DABS-tunes van juni vroeg ik
mij af of er nog wat barbershopactiviteiten zouden zijn in de
tweede helft van het jaar. Nou dat heb
ik geweten.
Dat Den Bosch op de DABS-agenda
voorkwam met het BarbershopFun
Festival, de Kwru·tettendag en het
Quartet's A Capella Festiva l wisten we
al. Maar in diezelfde uitgave stonden
ook nog eens een d1ietal shows
vermeldt.
Dat betekent dus heel veel regelen met
het thuisfront. Ik ben zo'n tiguur die
niets wil missen, en zeker niet als het
maar een beetje naar barbershop riekt.
Ik heb een goed huwelijk, tenminste
dat vindt mijn omgeving en eigenlijk is
dat ook zo. Wie heeft er nu een vrouw
die zo gedwee haar man in zijn hobby
overal naar toe volgt. En dat zonder
enig merkbaar protest. Ik dus ...
Ik heb toen mijn vrouwtje lief aangekeken en haar gevraagd of zij met
mij naar al die shows wilde. Zonder
enige dwang zei ze ja. Gelukkig stelde
ze zelf voor om te rijden, daardoor
kwam mijn natje (bier dus) niet in
gevaar.
Dat ons land niet groot is weten we,
maar als je op een zondag in september na een leuke show helemaal uit het
Friese moet komen, is het toch een

I

Applaus 1
Kijk, dat er colums worden geschreven
die vragen en reacties oproepen, daar
kan ik niet mee zitten. Moeten we dan
tegenwoordig maar ieder randdebiel
aan het woord laten, vraag ik me af.
Zelfs de DABS-tunes blijft in deze
woelige tijd niet van extremisme verschoond. In het nummer van september
vraagt onze anonieme columnist
Insider zich filosoferend na drie bier af
of er nog geklapt mag worden na een
bloedstollend mooie song . Toegegeven,
als ik drie bier op heb begint zich bij
mij ook een wereldverbeterend beeld af
te tekenen. Na vier bier is d at de enige
waarhe id die er nog be~taat, en tegen de
tijd dat ik niet meer tel hoeveel bier ik
heb gedronken. waan ik me weer op het
podium in de Doe len, en la l ik voor de
gehele kroeg e n iedereen die het horen
wil The Masquerade is Ove r.
Applaus!!
Over de zaken uit z' n verband rukken

heel eind. Wat wellastig was, ik miste
net Studio Sport. Want ook dát moet
natuurlijk doorgaan.
Eerder, eind juni waren we in Arnhem,
op het korenfestivaL In september was
het overigens helemaal krent. Nieuw
Vennep, Den Bosch e n ook nog de
cursus Go with the flow in Tiel.
Oktober weer Tiel, Nieuwegein met
een wel zeer fraaie show en nog eens
Tiel.
Toen kwam november. Als kwartetzanger keek ik hier natuurlijk met
meer dan gewone inte resse naar uit.

door Insider
Ons kwartetje had zich evenals nog
zestien kwartetten ingeschreven voor
de Kwartettendag en we beleefden een
dag om ruet te vergeten.
lk heb zelfs Engels moeten praten,
want een van de coaches die we kregen
toegewezen ene Butcher, verstond geen
klap Nederlands. Maar het werd nog
fraaier. De sessie daarna kregen we
een Duitser, Manfred Adams. Leuke
vent hoor, maar hij vond mijn Duits
wel erg Rudy Carrell-achtig. Een
flauwe opmerking, mijn Duits is nog

gesproken. Stilte omgeeft de muziek en
vormt haar grondslag. Wat prachtig
gezegd, maar het betekent volgens mij
echt niet dat er niet meer geklapt kan
worden na de bloedstol lend mooie
songs. De reactie van z'n zangmaten
vind ik treffend, e n waarschijnlijk
tekenend voor de rest van de wereldbevolking. lk had 'm allang d 'ruit
geschopt! Ga lekker zondags in de kerk
zingen, daar wordt njet geklapt.

Jan François

Applaus 2
lk wil even reageren op het stukje van
Lnsider in DABS-tunes van september
200 1.
Natuurlijk weet ik niet of hij het heeft
geschreven met één, twee of drie pilsjes
op, maar één ding is duidelijk: hij
verafschuwt de muzikale smaak van z' n
vrouw.
Frans Bauer en M<u-ianne Weber. Zelf
zeg ik altijd: ' Het is een ander soort

altijd beter dan z ijn Nederlands.
We leerden natuurlijk als kwartet weer
hartstikke veel. De meeste coaches
zeiden dat er nog hoop was voor ons.
Ik ben benieuwd wat we over enkele
maanden nog onthouden hebben.
Hoewel, ons meest fanatieke lid was
beladen met digitale apparatuur om
alles op te nemen, zowel geluid als
beelden. We zullen zien. Voorlopig
heb ik het wel weer gehad. Alles wat
ik nu nog weet is, dat wanneer ik
goed zing, de presentatie vergeet.
En wanneer ik z ing, het kennelijk te
hard is, want als tenor mag dat dan
weer niet, zei weer een andere coach
met een wel héél erg Amsterdams
accent.
Maar hoe dan ook, het was beregezellig en leerzaam, dat moet trouwens
wel met vijf sessies van een uur.
's Avonds in de kwartettenshow, in een
intiem theater in Den Bosch, had mijn
vrouw het zeer naar haar zin. Ik, die de
hele dag water had gedronken om mijn
stem op peil te houden, snakte naar
een pilsje. lk her innerde me nog een
kroegje in de stad van het Barbershop
Funfestival. Daar heb ik na de show
lekker zitten innemen, want vrouwtjelief zou toch immers terugrijden.
Kortom, het was tóch nog een drukke
periode.

muziek voor een ander soort mensen'.
En daru· is niets mis mee.
Maar Insider gaat nogal wat verder. Hij
stoort zich aan het applaus na afloop
van hun 'gevoelvolle songs' .
Hou toch op, man. Wees blij dat je
applaus krijgt.
Weet je wanneer je geen applaus krijgt?
Als je rottig zingt. Ben je dan blij?
Misschien is barhershop singing vroeger
heel sentimenteel en tranentrekkend
geweest. Toen heette het overigens
nog geen barbershop. Maar we hebben
er een show van gemaakt. Een fantasti sche show!
Akkoord, kouwe rillingen horen daarbij. Evenals brandende ogen. Mag
allemaal best. That' s barbershop.
Maar neem van mjj aan, als je voor
publiek een song hebt gebracht die
met geen enkel applaus zou worden
beloond ...
Dáárvan zou ik pas tranen in mijn ogen
krijgen.

Jaap van Hoorn, bass
Sir Hugo's Worthy Singers
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Barbershoppers leven mee met Amerika
Wonder boven wonder blijken geen
ba rhershoppers slachtoffer te zijn
geworden van de aa nslag in New
Vork op 11 september. Uitera ard was
de bezorgdheid groot. Die richtte zich
vooral op het Big Apple Chorus, het
koor dat in New Vork domicilie heeft.
Op het Harmonet, de Amerikaanse
ba rbershop-nieuwsgroep op het
Internet, leefden velen mee.
Dirigent Joe Hunter schreef een
dankwoordje namens het koor: 'Ik wil
namens Big Apple Chorus en alle
andere Newyorkse barhershoppers
iedereen bedanken. U hebt ons allemaal
zeer gesteund met uw uitingen van
betrokkenheid en sympathie - wij waarderen dat zeer.'
DABS-president Johan Kruyt stuurde
een brief aan directeur Dany I Flion van
SPEBSQSA uit naam van alle
Nederlandse barbershoppers.
'De gebeurtenissen van de afgelopen

week in New York waren een schok
voor de gehele beschaafde wereld. Wij
hebben de afschuwelijke beeldèn op het
nieuws steeds opnieuw gezien en we
kunnen ons voorstellen dat jullie nog in
een staat van shock en ongeloof

DABS stuu rt
boodschap
aan SPEBSQSA
verkeren. Namens jullie Nederlandse
barbershopvrienden wil ik je laten
weten dat onze gedachten verwijlen bij
alle Amerikanen en dat we degenen die
omkwamen gedenken in onze gebeden.'
Het bestuur van SPEBSQSA zei in
een verklaring het volgende:
'De weerzinwekkende gebeurtenissen van deze week verlammen onze

geest vanwege hun afschuwelijkheid.
Wij zijn diep bedroefd wegens het
verschrikkelijke verlies van mensenlevens. Wij bidden voor de dappere
mannen en vrouwen die te hulp schoten
en verlichting brachten, en wij zijn
geïnspireerd door hun moed.
'Wij danken onze vrienden in de
gehele wereld voor hun bezorgdheid,
hun gebeden en de vele uitingen van
medeleven.
'Oceanen mogen de mensen in de
wereld scheiden, maar onze hartstochtelijke hoop is dat harmonie de afstaoden en de verschillen overbrugt, zodat
vrede in deze wereld de nadruk krijgt.
Het New-Yorkse Big Apple Chorus
had kort daarna een emotionele repetitie, waar vrijwel alle zangers aanwezig
waren, 'behalve onze joodse broeders
die hun vrije dag vierden en onze
dappere politieman Vinnie Hayes die is
doorgegaan met zijn hulppogingen' .

Volgende conventie weer in Zaandam
De negende DABS-conventie wordt
volgend j aar gehouden van 1 tot en
met 3 november, evenals vorige keer
in het Zaantheater te Zaandam. Het
vijftienjarige bestaan van DABS
wordt tegelijkertijd gevierd.
De conventie wordt opgezet volgens
drie thema's: de gezelligheid van de
conventie, de spanning van de competitie en het entertainment in de shows.
In dat kader wordt de kwartetten-

competitie verdeeld in een halve en een
hele finale. De kwartetten zingen twee
songs op de vrijdagmiddag, de zes
die doorgaan naar de finale zingen
's avonds nog eens twee andere songs.
De korencompetitie wordt zaterdag
gehouden van 14.15 tot 17.30 uur.
Koren en kwartetten krijgen een beoordeling van twee internationale jurypanels, wellicht deels bezet door de
nieuwe Nederlandse juryleden Riet

Kosterman (Presentatie), Pru van de
Bilt (P resentatie) en Peter Iseger
(Zingen). Daarnaast doen van de SNK
Kees Wouters en Aga de Wit mee als
juryleden. Deelnemers krijgen hun
beoordeling op schrift.
De zoodag wordt besteed aan een
grote masterclass van een uur in de
ochtend. 's Middags komt er een
afsluitende show.

En de muziek zit tussen de noten ...
Zouden de oprichters van DABS,
volgend jaar 15 jaar geleden, hebben
beseft dat hun initiatief meer dan
levensvatbaar zou zijn? Dat het
Zeeuwse 'luctor et emergo-logo '
plaats zou hebben gemaakt voor een
stevige zelfbewuste leeuw? Dat koren
en kwartetten nu bijna een landelijke
dekking hebben bereikt? Dat barhershoppers van de acht Europese
organisaties elkaars conventies
bezoeken en vriendschappen sluiten?
Wat over de jaren onveranderd is
gebleven, zijn de drijfveren van de
zangers. We zingen gewoon voor de
lol, of voor het wekelijkse biertje met
muziekvrienden, of voor de kick van
een ringing chord. En nog steeds
stoeie n enthousiasteliogen over de

beste vorm voor het Nederlandse
barhershop harmony zingen.
Komend jaar DABS' derde lustrum.
De viering combineren we met de 9de
Conventie.·Het bestuur heeft daarvoor
drie uitdrukkelijke pijlers geformuleerd: gezelligheid, spanning en show.
Ook nemen we met de gewijzigde
opzet een voorschot op o nze Europese
conventie van 2005. Onlangs-heeft het
bestuur hierover in Lunteren een dag
lang van gedachten gewisseld met
koorvoorzitters en kwartetvertegenwoordigers. Tn januari leest u hoe we
aan de plannen inhoud zullen gegeven.
· Wat mij betreft staan de komende
5 jaar in het teken van verdere deskundigheidsbegeleiding en verjonging
van het ledenbestand. Zo denk ik aan

het uitbouwen van het CDWI-programma en aan een eigen coachingsprogramma; een permanente pool van
stijlkenners.
Het uitgangspunt bi ijft ongewijzigd
het zingen met elkaar en het maken
van muziek. Dat brengt ons steeds
weer samen. We lijken dat weleens uit
het oog te verliezen in onze technische
uiteenzettingen over implied harmony
en ' oude of nieuwe stijl' . Maar vergeet
niet dat het ons gaat om de muziek ...
en die zit tussen de noten!
Fijne feestdagen allemaaL
Johan Kruyt
DABS president
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's-Hertogenbosch zindert van zangers
·onze stad heeft vandaag een dynamische uitstraling', merkte d e Bossche
wethouder Elly de Jong van Cultuur
op, bij hel begin van het Barbershop
Fun festival op 22 september in
hel Theater aan de Parade. Goed gezien.
·s-Hertogenbosch zinderde die dag van
zingende barhershoppers uit het hele
land. vrouwen en mannen. ·Meer dan
de helft van alle organisaties heeft een
afvaardiging gestuurd'. deelde presentator Theo van Dijk ·s ochtends trots
mee.

Met bijna 750 zangers en zangeressen
mag het festival wel het belangrijkste
barbershopevenemelll van het jaar
heten: 22 koren en 14 kwartenen waren
er te zien en te horen. Organisator Jan
Moors kreeg talrijke complimenten.
Blijkens een evaluatie achteraf was
iedereen tevreden. op een e nkele kniesoor na die te lang op het eten had
moeten wachten en geen rundertong
lustte.
Aan het begin klonk enige onrust
over de aanslag in New York nog geen

veertien dagen daarvoor. Theo van
Dijk: · Kun je dil welmaken anderhalve
week na zo'n ramp?' Ten antwoord las
hij een brief voor van de SPEBSQSA
waarin deze organ_isatie dankte voor al
het medeleven en waarin de hoop werd
uitgesproken voor vrede over de he le
wereld.
·Daarom zingen wij", citeerde Van
Dijk met instemming. Hieronder enkele
impre sies in beeld.

Den Bosch berekende l'oor her klmrrer Barcode een ran
<Ie laarsre oprredem. De vier hebben aangekondigd als
kwarlel ermee op re houden.

Grore be/angsrelling FOOr her
gezamenlijke :ingen op her plein Foor
het Nederlands henwmde kerkje.

Vro111ven en mannen samen: her
k11•arrer 1irinkle :ingrmer als decor
de Dukeloll'n Barber Mate.t
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Pru van de Bilt: judge op karakter
p de Kwartettendag in Den
Bosch staat Pru van de Bilt ontspannen te coachen. Zij n brede
smile heeft duidelijk effect op de zangers tegenover hem. 'Toen ik eenmaal
bezig was, was ook mijn zenuwachtigheid over', bekent deze nieuwe judge.
die 24 november voor het eerst na het
behalen van zijn diploma in Nederland
als coach optrad. ·Eerder had ik het al
gedaan in Engeland en Duitsland.'
Na drie jaar zwoegen kreeg Van de
Bilt in juli van zijn Engelse begeleider
Graham Laurence per telefoon te horen
dat hij tot hetjury-gilde was toegelaten.
' Ik vrees dat G raham tijdelijk doof
was', zo beschrijft hij het effect van zij n

O

'Steeds gezegd:

dat haal ik'
einorionele reactie. Op 13 oktober werd
hem daadwerkelijk de badge opgespeld.
Drie jaar lang was Van de Bilttrouw
op en neer gegaan naar de ople iding in
Engeland. Het zat hem niet steeds mee.
In het eerste jaar overleed zijn vriendin
lngrid, met wie hij twintig jaar had
samengeleefd. ' Ik heb mijn badge dan
ook aan haar opgedragen·, vertrouwt hij
ons toe, 'zij was de drijvende kracht
achter mijn streven om judge te worden
--ik heb het er soms heel moeilijk mee
gehad.'
Een andere moeilijkheid was de
Engelse taal. Maar als ik naar Engeland
ging, las ik in het vliegtuig een Engels
boek, zodat mijn hoofd al naar Engels
stond. Dat werkte heel goed. Mijn Engels
is nu drie keer beter dan toen ik begon.'
Gedurende de tijd van zijn opleiding
reisde hij als slwdmv judge ook naar
allerlei conventics om zijn niveau op te
halen. Zo was hij op twee Nederlandse
conventies. drie mannen- en twee

vrouwenconventies in Engeland en een
Duitse conventie. Hij woonde ook twee
voorronden in Engeland bij. De Duit~e
conventie leverde hem vanuit Sensbeek
een uitnodiging op om daar een koor te
komen coachen. ·Zo begin je een naam op
te bouwen'. constateenjudge Van de Bilt
Met ijzeren wilskracht maakte hij zijn
opleiding af. Trots is'ie:· fk heb steeds
tegen mezelf gezegd: dat háál ik. Je
merkt dat je steeds beter wordt en dat je
op gelijke voet leert omgaan met
andere judges die je eerste als ·grote
mannen' zag. Het zijn nu mijn collega's. Als beginnende barhershopper zag
ik tegen ze op, maar ik heb ze nu als
gewone mensen leren kennen. Zo zat ik
in Duitsland met twee juryleden uit het
kampioenskwartet Michigan Jake in
een panel.'
De interesse voor het jury lidmaatschap werd bij hem gewekt tijdens de
cursus Presentatie van DABS e n
Holland Harmony. ·Daar groeide bij
mij de uüdaging: waarom zou dat niet
voor een postbode als ik zijn weggelegd? Als ik me inzet voor een hobby
zoals barbershop. dan vind ik het ook
leuk om daaraan een extra bijdrage te
leveren. om er iets voor te betekenen.'

Pru van de Bilr krijgt ::.ijn badge uir
hemden van presenrarion judge Cruham
Lawrence.
Zijn keuze voor de categorie
Presentatie heeft veel zo niet alles met
de persoon Pru te maken. 'Ik heb gevoel
voor emotie. voor het brengen van een
boodschap. Zelf ben ik iemand van
uiterste emoties. ik kan verschrikkelijk
kwaad worden en verschrikkelijk blij.
Meestal drijf ik op mij n goede humeur.'
Die emotie speelde hem aanvankelijk
parten bij het jureren. Het kon gebeuren, vertelt hij. dat hij meer of minder
punten toekende aan k wartetten die hij
mocht dan wel niet mocht. Persoonlijke
smaak leidde ertoe dat hij met zijn
punten 'alle kanten uit vloog'. Met
systematisch oefene n leerden zijn
trainers hem dat overboord te zetten.
'Nu ken ik ook het onderscheid
tussen kritisch jureren en gewoon in
de zaal zitten genieten.' En nadat hij,
zoals gebruikelijk in het goede pak
heeft zitten jureren, steekt hij zich zo
snel mogelijk weer in spijkerbroek.
·Dan ben ik weer gewoon Pru. en beter
benaderbaar.'

Jacques de Jong

Dirigent: schaars artikel
Er zijn nogal wat koren die problemen
hebben met het zoeken naar een nieuwe
dirigent
(niet
alleen
bij
de
mannelijke tak van barhershoppend
Nederland, ook de vrouwen hebben er
soms moeite mee). Eind november
waren er minstens drie vacatures. Vocal
Challenge zoekt een nieuwe dirigent in

de plaats van Floor van Erp, The Gellfs'
Mainporr Barhershop Si11~ers zoeken
een opvolger voorAmare Bilati en The
College Barhers zijn genoodzaakt om
te zien naar een vervanger voor Má1:jan
Lahuis die naar Canada vertrekt.
Doorgewinterde barbersh op-di rectors
zijn meestalmoeilijk te vinden. Vandaar

dat de meeste koren een 'klassieke'
dirigent proberen in te schake len die
bereid is zich te bekwamen in barbershop. Meestal gebeurt dat via-via.
Mogelijk kan ook de SNK helpen.
Plompeto rengracht 3.
35 12 CA
Utrecht, 030 23 13174.
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Riet Kosterma n na intensieve cursus in Amerika

'Meer vrijheid op de risers'
' Barb ers hop is tegen woordig meer
gericht op entertainment, en op h et
spelen met het pub liek , h et mag veel
meer t heater zijn'. Met die conclusie
is het kersverse jurylid R iet
Kos terma n teruggekomen van een
harmony- e n d irectors college in
A merika . ' De zangers kunnen zich
wat meer v rijhed en ver oorloven ',
vult ze aan, ' zola ng het ka r akter van
de songs maar behouden b lijft en
geloofwaardig overkom t.'
Riet Kosterman is samen met het
andere nieuwe jurylid Pete r lseger in
St. Joseph, Missouri van 24 juli tot en
met 5 augustus tien dage n intensief
onder handen genomen door een keur
van Amerikaanse coaches. zowel van de
oude re ste mpel als uit de nieuwe
generatie. Voor Riet was het ·hot tuff
tussen de bloedhitte van de buitenlucht
en de koelte van de airconditioning.
' Maar het was de moeite waard'.
concludeert ze tevreden als ze terugkijkt.
Het belangrijkste wat ze heeft opgestoken. vindt ze het zicht o p ellfer((Jinmenl value, het amusementsgehalte
van een uitvoering. ·Dat Laat tegenwoordig op het nieuwe j ury-formulier
bovenaan. De reden daarvan is dat de
jury meer dan voorheen kijkt naar het
effect op het publiek e n het spel tussen
artiesten en publiek.
Als direct gevolg van de opleiding
pakken lseger e n Kosterman tot aan de
zomervakantie samen de coaching aan
van Dolpllin Barher M a1es. lseger voor
het Zingen. Kosterman voor de
Presentatie. Om de beun komen de
twee. eenmaal per maand. naar Harderwijk om het koor de ~ijne kneepjes van
het barhershoppen bij te brengen. ' Dat
..:al heel stimulerend werken·, denkt
Riet Kosterman, 'daarvan ben ik overtuigd.'
Het project past in de plannen van
de twee o m al datgene wat ze - met
financië le steun van DABS en Holland
Harmony- in Amerika hebben o pgestoken. naar
ederland over te
brengen. iel a lleen in het eigen koor.
maar ook bij andere ko ren en kwartetten. Bij voo rbeeld door midde l van
coaching (ook van presentation-teams)
en het meewerken aan de o mwikke ling
van een presentatieplan.
' De vernieuwing die aan de gang is,
wi IJen we naar hier overdragen·,

Riel Kos1erman (roorgrond) me1/war rorige kll'llr/el Cryswl Sound.

verklaart Kosterman. Hoewel ze veel
bewondering heeft voor de aanpak van
de Amerikane n. vooral ook voor de
gedrevenheid waarmee die hun hobby
beoefenen, blijft ze kritisch. 'Niet alles
wat uit Amerika komt, is goed', legt ze
uit, ' hier in Nederland zien we alleen
maar de top, in de districten komen we

'Zweden spreekt
me meer aan
dan Amerika'
hetze lfde niveau tegen a ls hier.'
Als gevolg van culturele verschillen
kan hier ook niet alles wat in Amerika
wel kan. 'Als ik daar zogenaamde ,,·arsongs. oorlogsliederen hoor. knijp ik
mijn tenen bij e lkaar.' Evenmin zal ze
hier graag mammy songs introduceren.
De Amerikanen zijn er gek op. maar
voor Nederlanders vindt zij ze te
sentimenreeL
Riet Kosterman zegt graag naar de
Zweden te kijken. ' Die vind ik voor
Nederland meer aansprekend en meer
vooruit trevend dan de Amerikanen.'
Ziet ze hier in Nederland al wat
vernieuwing? ·Jazeker wel. alhoewel
men wel onderscheid moet make n wat
wel en niet kan in een competitie. In
een show heb je sowieso meer vrijheid
e n ruimte. Vocal Clulllenge bijvoorbeeld is wat aan het proberen, met een
opstelling zonder risers . Bij Whale City
Sound zie je ook een nieuwe lijn in
de Presematie. Verder gaat de

ontwikkeling langzaam in Nederland.
De 27 cursisten van de zojuist afgesloten cursus Let ·s Face Preselila/ion
hebben wel kennis gemaakt met de
nie uwe ontwikkelingen. Deze groep
gaat zijn kennis en ervaring weer verspreiden onder de koren.
In de show van haar eigen koor
Lake District Sound op 27 november
sig naleen ze een vorm van presentatie
die vloeiend overliep van da nsgroep
naar zanggroepen en terug. Op dat
gebied hebben zowel lseger als
Kosterman gedurende tien dagen veel
opgestoken in Amerika.
Ze bevonden zich in het gezelschap
van 450 anderen, o nder wie 150
dirigenten. ' Ik voelde me daar helemaal
th uis'. vertelt ze. 'Die Amerikanen
laten blijken het bijzonder te vinden
dat je erbij bent. Dat geeft een grote
saamhorigheid. fk werd er beve tigd
in mijn eigen rnanier van werken. Het
is de mentaliteit die mij aanspreekt.'
' Maar het waren dagen van ·s morgens
acht tot 's avonds tien uur e n dat
was heavy'. verz ucht ze. Sinds kort
voelt ze zich weer wat beter in haar
vel zitten. na een hevige burn-out. ' Ik
heb meer afstand genomen en ik heb
moeten leren zuiniger om te gaan
met m' n e ne rgie·. legt ze uit. Dat
neemt niet weg dat het enthousiasme
om weer met barhershoppen aan de
gang te zijn. van haar af straalt. Niet
alleen met haar eigen koor in
Maarssen, maar binnenkort maakt ook
haar nie uwe kwarrel zijn deb uut.

Jnspir(l/ion.

Jacques de Jong
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Geëmigreerde
Ger Zijnen heeft
geen heimwee
In juli is tenor Ger Zijnen (Members
Only, Radio Times) geëmigreerd naar
Canada. Hij heeft zich spoorslags
gemeld bij een koor in de buurt,
Gentlemen of Forttwe. Bijna overbodig te vermelden dat Ger inmiddels ook in een kwartet zingt. Hij
maakt zich op voor zijn eerste
Districtconventie in Vancouver op 29
december. In september kregen we de
volgende brief.
Afgelopen weekend zijn in Surrey
(20 km van Vancouver) de Evei:!Jreen

District lntemational Preliminary
Chorus Contest SPEBSQSA gehouden.
Wat een woord voor een beetje zingen
hè? Alhoewel een beetje was het nu
ook weer niet. Grote Noord-Amerikaanse
klasse was het. Van de zestien koren in
het Evergreen district zijn wij (hoor
mij nou) The Gentlemen of Fortune op
de tweede plaats geëindigd. He lemaal
niet slecht al. je ziet dat de koren
komen uit Oregon. Washington. Alberta.
British Columbia. ldaho en Alaska.
We mogen in ieder geval als mikewarmers naar Ponland in juli 2002. dus
die vakamie is al geboekt! Ik moet er
wel zeggen dat de to pdrie koren uit
Nede rland he t hier ook geweldig
zouden doen. En dun heb ik het over
singing want in prese111ati011 weet je
werke lijk niet wat je ziet. He lemaal gek
z ijn ze. Ik heb me late n vertellen dat
er drie maande n (tweem aal per
week) voor de districtsconventie zelfs
militairen voor het koor gezet worden

Ger Zijnen (links) met :ijn oude /..11'artetmaten uit Member.l" Only, Rob /man se. Kor de Vos
en Jan François, •·lak \'Oor :ijn l'ertrek naar Canada.
om ze te drillen. Met als resultaat dat
bet onwaarschijnlijk spatgelijk gaat. Te
gek om te· zien. Voor een ieder die wel
eens een Internationale heeft beleefd. is
het niet zo o nwaarschijnlijk. Zo' n
Presentation krijg je nie t met eenmaal
per week repetere n met een balletjuf
ervoor.
Het was heerlijk o m voor twee volle
dagen weer eens helemaal op te gaan in
de prachtigste barhers hop-akkoorde n
die je maar kunt bedenke n. Fantastische
vriendschap tussen mensen die dezelfde
hobby hebben. Zingen is a ltijd plezier,
vooral na de wedstrijd. Afterglowen is
na het wiel de beste uitvinding volgens
mij. Wat een feest. In het Sheraton
Hotel hadden de koren op de 2 1ste
verdieping alle suites afgehuurd
lwspita!ity room. ledereen van het koor

brengt dan iets mee zoals drank en
snacks, de badkuip wordt vol met ijsblokjes gesmeten en de drank koud
gelegd.
De kwartenen zingen dan in iedere
suite twee nummers. dus je zit eerste
rang me t zo· n dertig man per kamer te
geniete n van de meest waanzinnig
idiote barbershopnummers. En hiermee
bedoel ik natuurlijk de teksten die ze
zingen op de ons zo bekende me lodieën. Een feest van de bovenste plank.
Welnu beste vrienden genoeg van dit
alles want ik bedoel als ze je op de
2 1ste verdieping in Canada herkennen
uit Killarney - dat geloven jullie toch
niet (de bass van Father!y Advice, hij
wist zelfs de naam Memhers Only).
Je hoort het: Ger heeft niet echt
heimwee.

Aspi rant-leden wel kom bij DABS
Het Dabs-bestuur hcert besloten een
nieuw koor of kwartet de mogelijk·
heid te geven van een aspirant-lidmaatschap tegen de helft van het
normale tarief. Beginnende koren en
kwartetten hebben nog wel eens te
weinig geld om het volledige lidmaatschap te kunnen betalen. DABS wil
ze gelegenheid bieden toch gebruik te
maken van vcrschillende faciliteiten
om zo met barbershop bekend te
raken.

Het aspirant- lidmaatschap loopt
maximaal één jaar te rekenen vanaf de
daturn van de bestuurlijke goedkeuring.
Een verzoek dient. schrifte lijk en met
redenen omkleed. te worden gericht aan
de secretaris van DABS.
Een aspirant-lid kan gebruik maken
van faciliteite n, zoals DABS-tunes,
coaching en mediatheek, alsmede van
workshops die DABS haar leden
biedt. onder de voorwaarden zoals die
voor leden gelden. Daarentegen kan
een aspirant niet deelnemen aan de

conventie. Zijn contributie bedraagt
2 1 gulden per zanger per jaar (norm:
december 200 I).
Het aspirant-lidmaatschap ei ndigt
automatisch na een jaar, of zoveel
eerder het aspirant-lid verzoekt om een
gewoon lidmaatschap. dan wel door
opzegging door het aspirant-lid.
Het aspirant-lid betaalt pas inschrijfgeld wanneer het as pirant-lidmaatschap
wordt omgezet in een gewoon lidmaatschap.
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Intensief, leerzaam en. leuk
Half november is er weer een intensieve dirigentencursus geweest, waarin nu ook assistent-dirigenten een
training kregen. Deze zogenaamde
CDWI-cursus wordt gehouden onder
auspiciën van DABS. De bedoeling is
uiteraard dat alle koren daarvan op
de duur voordeel hebben. Hier volgt
het verslag van Miehiel Bekker, deelnemer van het eerste uur.
' Ik denk dat we zo goed samenwerken aan de verbetering van de
kwaliteit. En het is o ntzettend leuk'. Zo
luidde de eerste reactie van een van de
deelnemers aan de intensieve dirigentencursis die zaterdag I september werd
gehouden. CDWI heet de cursus, hetgeen staat voor C horus Directors
Workshop Inte ns ive, o ntwikkeld in
Amerika en overgewaaid naar Engeland
en Nederland.
Intensief was het zeker. 's Mo rgens
werden vier dirigenten kritisch bevraagd
over hun dieperliggende motieven om
als dirigent door het leven te gaan. Dit
vraaggesprek e n het daadwe rkelijke
dirigeren van een song mondde voor
elk van hen erin uit dat ze twee leerpunten uitkozen. Deze leerpunten
werden 's middags in de praktijk
getraind onder instructie van de trainers
en met medewerking van een e nthousiast hulpkoor, voomarnelij k zangers
van de Whale C ity Sound. De prestaties
werden op video vastgelegd en samen
met de trainers geëvalueerd.
Om de toepassing van het CDWIprogramma in Nederland mogelijk te
maken heeft de DABS stevig geïnvesteerd in de opleiding van drie trainers.
Na een eerste oriëntatie op het trainingsprogramma in het najaar van

2000, heeft de DABS Mario Lamers
(dirigent, tevens lead van Radio Times),
Elly Bezemer (voormalig dirigent van
vrouwenkoor Bewitched), en o ndergeteke nde (dirigent van de Sowhem
Comfort Barher Mates uit Eindhoven)
aangezocht o mt te worden opgeleid als
trainers. Hiervoor werden de Engelse
coaches Steve en Rhiannon Hall uit
Engeland gehaald. In feite was het
eerste weekend van september voor de
trainers-in-opleiding een afro nding van
de training: het geleerde kon voor het
eerst onder toeziend oog van Rhiannon
in de praktijk worden gebracht. Oo k het
optreden van de trainers werd grondig
geëvalueerd, o.m. met behulp van de
video-opnames.
Zoals dat bij dit programma in
Amerika goed gebruik is, worden de
ervaringen van de deelnemers aan het
programma zeer serieus genomen. Uit
de reacties blijkt het weekend succesvol
te zijn verlopen. Enkele reacties van de
zangers van het hulpkoor :
' Wat goed heeft gewerkt was de
interacties tussen coaches, dirigenten en
het koor.'
' Wat ook goed werkte waren het
strakke tijdschema en de openheid naar
elkaar:
'Zo zie je wat met geconcentreerd
zingen is te bereike n.'
Wat door de zangers als lastig werd
ervaren, waren het ontbreken van
afterglow en bier, alsmede het grote gat
midden in de kooropste ll ing, dat
nodig was op de videocamera vrij
zicht te geven. Al met al vonden de
zangers het een prima e rvaring. Ze
drongen er zelfs op aan veel vaker
een C DWl-training te organiseren in

Dirigent gezocht
Per 1 januari 2002 gaat Amare Bilale
helaas ons koor verlaten. Daarom
zoeken wij, The Gents' Mainport
Barbershop Singers Rotterdam een
nieuwe dirigent.
Wij repeteren op donderdagavond in,
het zal u niet verbazen, Rotterdam.
De voorkeur gaat uit naar een ervaren
Barbershopdirigent, die naast een
pittige repetitie ook oog heeft voor de
broodnodige ontspanning.
Voor de choreografie hebben wij Jenny,
dus daar heeft de dirigent geen omkijken
naar.
Het koor wil graag de schouders zetten
onder een nieuw, inspirerend, samenwerkingsverband met de dirigent.
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met de voorzitter, Cees Esbach,
telefoon 010 474 91 97.
Kijk voor meer informatie over het koor
op www.oo.to/barberschop

het belang van alle barbershoppers.
Ook de deelnemende dirigenten
hadden hun ideeën:
'Het verkrijgen van de informatie uit
de dirigenten is prima. Er worden
diverse onderwerpen/problemen aangekaart waarop ik best verder door zou
willen gaan Hierdoor is de dirigent zélf
gaan nadenken.'
' De middag (mét video) is uitstekend.
Zeer leerzaam en confronterend.'
' De individuele coaching heeft voor
mij het beste gewerkt.'
De u itreiking van het CDWI-trainerscertificaat betekende voor de trainers de
kroon op een periode van grote betrokkenheid en veel oefenen.

Miehiel Bekker

Brandweer bevrijdt Rotterdamse barbershoppers
Barhershop is fun. zeggen ze. Maar dat
ging niet op voor een optreden van The
Gents· Mainport Barhershop Singers
'Rotterdam in Centrum de Bo lder in
Vlaardingen, op een stormachtige avond
in november. Het omkleden en inzingen
op de eenentwintigste verdieping verliepen nog uitstekend. De sound zat er goed
in die avond en het beloofde een leuke
avond te worden voor koor en publiek,
wat op de begane g rond in
spanning wachtte op onze komst.
Echter, de twee liften die voor het
vervoer van de zangers moesten zorgen,

verdroegen slechts elf personen per lift.
En wat doe je dan, als je met vierenlwmug
personen gelijktijdig naar
beneden wil? Een beetje proppen.
Nou, ik kan u verzekeren, dat is slecht
bevallen. Een van de lifte n bleef steken,
met niet alleen veel zangtalent erin, maar
ook vrouwelijk schoo n in de vorm van
onze scouts. Tol overmaat van ramp bleek
er geen huismeester aanwezig te zij n.
Dus maar gauw de branelweer gebeld,
want het werd flink be nauwd in dat
krappe liftje. Het leed was gelukkig
snel geleden.

• • 8 ••

Nu hebben die brandweerlieden
natuurlijk van alles meegemaakt, maar
dit hadden ze nog niet eerder gezien: een
groep oververhitte barbershopzangers,
de strohoed nog op. Om even stoom af
te blazen hebben we spontaan een
muzikale ode gebracht aan onze redders
in nood. Tot groot p lezier van de brandweerlieden.
Daarna snel naar het
publiek, waar speaker John Blad met een
kwi nkslag inspeelde op de vertraging .
En het werd zowaar nog een geslaagd
optreden, bevrijdend gezongen.

Cees Esbach
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Tienjarige lead Patriek krijgt aanmoediging
Een paar minuten voor de pauze
verschijnt moeder Marja Bergers
om vergenoegd haar zoon Patriek te
zien repeteren tussen de mannen van
Wlzale City Sound. Vervolgens
neemt ze hem mee, naar huis, en hop
naar bed. Per slot is'ie pas tien en de
volgende dag moet hij weer naar
school, groep 7 van de basisschool.
Het barhe rshop-bestand is zich
kennelijk aan het ve1jongen. Enke le
maanden geleden sig na leerden we een
twaalfjarige lead in Ede, nu is Patriek
Bergers de j ongste zanger van de
mannelijke barhershoppers in Nederland.
Patriek nam het repertoire van Whale
City Sound over van de ceedee die z ijn
moeder steeds in de auto d raaide. Op
zeker moment kende hij alle nummers
uit het hoofd. Voorzitter Leo Roubroeks
kreeg dat in de gaten, doordat hij ook te
maken heeft met het vrouwenkoor West
Side Sound én doordat de moeder van
Patlick dat koor dirigeert. Roubreeks
vroeg Patriek dus of hij niet met het
koor mee wilde doen. Ja, zei Patrick. en
zijn moeder vond het ook goed . .
Het kwam bovendien goed uit dat de
vriend van moeder Bergers ook bij
Whale City Sound zingt. Zodat Patriek
nu pal naast Pieter Boes o p de voorste
rij staat. Dus als Patlick he t niet meer
weet. zingt Pieter het hem wel voor.
De jongen heeft zijn eerste officiële
optreden ook al achter de rug. Tijdens

De tienjarige Pmrick Bergers ontvangt een oorkonde uit handen 1•au voorzitter Leo Roubroeks
mn Wlwle City Sound.
de j ubileumavond van Whale City
Sound in september zong hij e nkele
numme rs mee. Als be loning, ter
herinnering en ter aanmoediging kreeg
Patriek daarbij een oorkonde. Voorzitter
Roubreeks liet daarbij blijken buitengewoon ingenomen te zijn met zo' n
jonge zanger in de gelederen van het
kampioenskoor.
·Jk had wel de kriebe ls in mijn buik',
vertelt Patlick achteraf. ·Maar het g ing
goed en ik vond het h artstikke leuk.' .
Dan legt hij uit waarom hij het zo

bijzonder vindt van die vier partijen
zonder begele iding van instrumenten.
'Je moet goed je partij vasthouden',
ste lt hij deskundig vast. Op school
bleken zijn vriendjes het we l bijzonder
te vinden. 'Ze vinden het ook wel een
beetje raar hoor,' geeft Patriek toe,
reden waarom hij geen vriendjes kan
vi.nden die met hem meedoen in het
koor. Maar zelf draait hij op zijn kamer
graag de ceedee van Wale C ity Sound
o m te repeteren.

Presentatiecursus afgerond door 27 cursisten
Zeventwintig cursisten
hebben
:r.aterdag 3 november de cursus Let's
Face Presentation, afgerond, een
samenvoeging van de cursussen 1 en
2 . Vierentwintig waren er begonnen
op zaterdag 15 september. Eigenlijk
grappig want meestal zien we dat in
de loop van een cursus mensen
afhaken om uiteenlopende redenen.
Met veel bereidheid, inzet en plezier
in het uitvoeren van opdrachten is er
gewerkt. De cursus bestond uit een
variatie van theorie en praktijk. Het
accent lag vooral de eerste d agen op de
theorie. Wat is Presentation nou eigenlijk volgens de j ury-normen en wat zij n
de huidige ontwikke lingen?
Er werd verder geïnventariseerd wat
de aanwezigen onder Presentatie verstaan. De d iversiteit in ervar ing maakte
d it onderwerp tot levendige discussie.

Ook begrippen als tata/ performance en
entertainment value z ij n ui tgebreid
besproken en vooral de o ntwikkeling
daarvan.
De relatie van Presentatie met Music
en Singing kwamen eveneens aan de
orde. Een praktij kdag samen met lne
van Geel om ' los te ko men in je lijf en
in je hoofd' leverde veel lol op naast
vele tips om uit te proberen in ieders
eigen koor/kwartet.
De begrippen choreografie en staging
als elementen van een presentatie plan
werden uiteengezet en uitgewerkt op de
praktijkdag en dat was voor velen een
eye-opener. Op de vierde en laatste dag
werkten de cursisten samen met Caro l
Sherry, category-direcror Presenrarion
van LAB BS aan het opzetten van een
choreografie. Ve le video-voorbeelden
lieten zien wat en waarom iets wel of

niet goed was. Uit de eerste impressieronde van de cursisten bleken grote
tevredenheid en waardering omtrent het
niveau en de kwaliteit van de cursus.
Uit de the ma's d ie naar vore n gekomen zijn is een onderwerp blij ven staan
dat we willen uitwerken in een workshop van een zaterdag. Het thema is het
opzetten van een totale show. inclusief
het aankondigen van het programma en
de songs.
Deze dag is voo r ieder toegankelijk
die er meer van wil weren. Mocht je
belangstelling hebben maak dit da n
zo vroeg mogelij k kenbaar. Voor
eventuele nadere informatie kun je me
bellen. 0346 - 556964 of e-mailen:
r_ kosterman@hetnet.nll.
Riet Kosterman,
j udge Presentation
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Geslaagde show Vocal Challenge in Weesp
Omdat Vocal Challenge bijna drie
jaar bestaat, vond dit koor het een
leuk idee om een avondvullende show
in elkaar te draaien. Op 3 movember
was het zover in het theater City of
Wesopa in Weesp.
Als gasten werden het barbershopkwru1et Why Four en de bluesband Too
Mw: Blues uitgenodigd. Het thema van

F/oor van Erp (links) lij.cfens een
coaching mei David Wrighl

de show was Back 10 pure, een verwijzing naar het feit dat ook met beperkte
middelen een kwalitatief hoogwaardige
pelformanee neergezet kan worden. In
blokjes van twintig minuten lieten de
groepen het publiek genieten van afwisselend en verrassend repertoire.
Vocal Challenge kreeg het publiek
enthousiast. met een aantal bekende
pop-songs als Tears in H ea1•en van Eric
Clapton en H ear/ache Tonigilt van The
Eagles in close harmony setting. Dat is
toch eigenlijk waar Vocal Challenge het
best in is.
Het intieme theatertje in Weesp, wat
overigens ruim gevuld was. leent zich
vooral voor het neerzetten van ballads.
De vertolking van Jim Clancy's zes
stemmige megaballad H mr do you keep
!he music pfaying was derhalve een
hoogtepunt in hun show.
Why Four bewees dat ze nog steeds
op het hoogste niveau meedoen. Met
speels gemak brachten ze een combinatie van comedy en loepzuivere songs.
De veelzijdigheid van het kwartet
maakte grote indruk. Vooral lead Harro

Verhoeven liet met een aantal oio's
zien dat hij tOt heel wat in staat is.
Om wat afwisseling in al dat a
cappeil a zang-geweld te hebben, was de
formatie Too M111z Blues uitgenodigd.
Onvervalste blues in de gradaties ·erg
slow· tot 'behoorlijk heftig'. De zanger
(die een broer van Joe Cocker had
kunnen zijn) wist in het begin niet zo
wat hij met al die bezadigde zangliefhebbers moest. Gaande de avond echter
wist ook hij met zijn groep de stemming
er behoorlijk in te krijgen. Na anoop
van de show pakten de heren de
instrumenten weer op en speelden nog
een uurtje door. Het leken wel barbershoppcrs.
De show in Weesp was tevens het
laatste wapenfeit van Floor van Erp als
dirigent van VocaJ Challenge. Hij gaat
full-time werken als docent aan een
HBO muziekopleid ing in Amsterdam
e n stopt derhalve met dirigeren bij
Vocal Challenge.

Richard van den Brink

Unlimited naar vierde plek in Dublin
Het is ons bijna gelukt om in Dublin. op
de 13e Ierse Conventie een medaille in
de wacht te slepen. In een veld van 12
kwartetten. I0 engelse en een zweeds
zijn wc op de vierde plaats geeindigd
met 37 1 punten, een aantal wat we nie t
eerder in het 8 jarige bestaan van
Unlimited gehaald hebben. Sinds de
conventie in Zaandam hebben we dus
weer een flinke stap \'OOrwaarts
gemaakt en met name op presentation

hebben we. waar we ook ha rd op
gewerkt hadden. veel meer punten
gehaald. De competitie in Dublin is
gewonnen door Spotillight met ruim
4 10 punten, gevolgd door het zweed se
kwaret Dalton Bros en op de derde
plaats in geëindigd C lass Act. De
Engelse kwartellen hadden ex- leden
van kampioenskwartetten in hun midden.
De Ierse Conventie werd afgewerkt in

het Rupert Guiness Theatre en de
afterglow was in the Guiness
Storehouse dus je kunt eenvoudig
raden dat we het Ierse gerste nat goed
hebben laten s make n. Wc waren
vergezeld van vier leden van Best Blèk
Barbershopsingers e n hebben ons
gezamenlijk ook in meerdere Ierse pubs
van de beste kant laten horen.

Dirigent Ben Schut lid van verdienste
Bij de viering van het

twintigj~uige

bestaan van Dolphin Barber Mates

heeft DABS dirigent Ben Schut
onderscheiden als lid van ' 'erdienste.
Be~tuurslid Mebius Langhout reikte
hem de speciale oorkonde uit waarop
de verdiensten van Ben Schut staan
gememoreerd. Hij heeft niet alleen veel
betekend voor het Harderwijkse koor,
maar voor heel barbcrshoppend
Nederland.
1\vi ntig jaar heeft Ben Schut voor het
koor ge~taan. maar het laatste jaar stel-

de hij bij zichzel f vast het koor niet
meer te kunnen motiveren. Hij besloot
terug te treden als dirigent en plaats te
maken voor een jongere. De ·machtswisseling· gebeurde tijdens de show
waarin Schut zijn opvolger Mark Al bias
aan het publiek voorstelde. Hijzelf gaat
weer ·gewoon· als bass z ingen.
De show van Dolphin Barber Mates
kreeg een speciaal tintje doordat niet
alleen de Nederlandse kampioen Radio
Times optrad, maar ook het Engelse
kampioenskwartet M(l(rix.

BeuSchlll
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Rond of afgerond, dat is het met de euro
Het bestuur stelt voor dat de bijdrage aan DABS volgend jaar € 1,60 per
lid per maand wordt. We weten dat f
3,50 eigenlijk € 1,59 is, maar dat
rekent zo lastig. Als het € 1,60 wordt,
scheelt da t 31 (oude) centen per jaar
per lid. We hopen en verwachten dat
dit voor niemand een probleem is.
De bedragen worden dan: € I ,60 per
lid per maand, € 4.80 per lid per
kwartaal. € 9,60 per lid per halfjaar e n
€ 19,20 per lid per jaar
En nu we het er toch over hebben:
willen de penning meesters op tijd
betalen? Het afgelopen jaar had ik daar-

over bepaald geen reden tot juichen.
Mogelijk waren de regeltjes niet altijd
even paraat. vandaar nog even een
opfrissertje:
-we sturen geen rekeningen; we laten
alleen deze algemene oproep uitgaan.
-het aantal leden op I januari en op
I juli is bepalend voor de bijdrage voor
het eerste dan wel het tweede halfjaar:
voor het rweede kwar1aal is de bijdrage
dus altijd dezelfde als voor het eerste
(en voor het vierde dezelfde als voor het
derde); voor kwartetten is het aantal
altijd 4, ook als er tijdelijk een vacature
is,

-de bijdrage dient aan het begin van de
te kiezen periode te worden betaald:
leden die per kwartaal betalen dienen
dit aan het begin van dat kwartaal te
doen; leden die per haltjaar betalen
dienen dat aan het begin van het halfjaar te doen; kwa rtetten die per jaar
betalen (€ 76,80 per jaar) dienen dit
aan het begin van het jaar te doen.
Prettige jaarwisseling alvast en maak in
ieder geval één goed voorneme n: betaal
op tijd.
Mebius Langhout,
penningmeester

Kwartettendag:
vermoeiend
maar leerzaam
·Hoe vaak wisselen jullie van ritme in
deze song?' was de vraag van de Engelse
coach Roei Butcher aan een kwartet.
Drie keer, was het antwoord na enig
nadenken. ' Daarmee zet je het publiek
steeds op het verkeerde been' . leerde
Butcher. 'Als je eenmaal in he t ritme z it.
houd het vol', luidde zijn advies.
Hij was niet de enige coach die dat
opme rkte o p de Kwarlettendag van
24 november in 's-Hertogenbosch. en
dat kwartet was niet het enige dat het te
horen kreeg. Het wijst erop dat nieuwe
opvattingen beginnen door te dringen.
Ritme is voor het publiek belangrijker
dan een e indeloos ringing chord. Dat
vindt de jury ook.
Het was slechts een van de tientallen
adviezen en tips die de zeventien deelne mende kwartetten meekregen van
zeventien coaches. van wie zeven uit
het buirenland kwamen. De meeste

Ton van Aart. Amo Figuurs, Han Klein Halleveld ell Erik Bosmail bij coach Rod Stucher
kwartetten kregen vijf uur coaching op
deze dag. perfect georganiseerd door de
leden van Interstate Connection, Ton
van Aart, Arno Viguurs, Han Klein
Haneveld en Erik Bosman. Aan alles
was gedacht tot en met een avondshow
waarin alle kwartette n nog eens
optraden, ook het jongste. Done Deal.
Het kwartel Why Four kreeg de
felicitaties van DABS wegens het 20jarige bestaan. 'Als jullie je na twintig

jaar nog afvragen why four. maak er
dan iets anders van' . merkte president
Johan Kru yt op. Waarop hij het woord
VIJF in c hocoladeletters overhandigde.
De afterglow waar met name Whv
Four. Vocal Chords en Interstate
Conneetion actief waren. duurde tot
sluitingstijd van het theater, met voor
sommigen daarna nog een uitloop tot
vier uur zondagochtend.

Gaggling Ganders vieren jubileum in trein
Op I septe mber heeft de Gaggling
Ganders Gang te Goes in intieme sfeer
zijn vijftienjarige bestaan gevierd. De
vrouwen va!1 de Goose City Singers
waren gasten op het feest. De gang had
de stoomlrein Goes-Borsele gehuurd en
daarmee vertrok de hele club, onder het
genot van ·een bolus bie de koffie' , naar
Kwadendam me.
Daar aangekomen splitste de groep
zich in lie fhebbers voor een bezoek aan

de Vl indertuin en liefuebbers voor een
wande ling in het natuurgebied Zwaakse
Weele. Het weer was geweldig en iedereen genoot volop. Daarna reed het
gezelschap door naar Hoedekenskerke.
Onderweg studeerde iedereen een door
Tjakko geschreven song in. die ze bij
aanko mst zongen voor hel treinpersonee l (allemaal vrijwilligers/hobbyisten).
Zoiets hadden ze nog nooit meegemaakt , wat stonden ze te g limmen.
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Op de terugweg bezocht de groep in
·s-Gravenpolde r een bierbro uwerij .
's Avonds werd een barbecue aangeric ht, met alles erop en eraan. De avond
werd gevuld met een grote bingo en
liedjes e n sketc hes door Verborgen
Talenten, ·uitgetreden nonnen·, die in
het verleden de Sisters Act hadden uitgevoerd.
Lia Vriens,
Goose City Singers
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Kopij DABS tunes
De volgende DABS tunes verschijnt
e ind maart. Kopij graag vóór l
maart bij de redactie. Aanleveren bij
voorkeur op tloppy of per e-ma il. De
volgende nummers verschijnen eind
juni, eind september en eind december 2002.
Red actie-adres:
Ko ningin Julîana weg 16,
3628 B Kocke ngen.
E-ma il: joebarbershop @hetnet.nl

Agenda
In deze rubriek staan voora l even cmene n die barbers hoporganisaties
zelf organiseren. Soms ook even eme nten waarvan de redactie denkt
dat ze voor barbershopper s inter essant zijn. Organisaties gelieven hun
programma's op te sturen aan de
red actie, zie hie rboven.

I/mei, 20 uur
Barbershopavond met vrouwenkoor
U sselstein Show C horus en vrouwenkwartet Just Buzzz
AuJa Scholengemeenschap Durendael.
Van Kemenadelaan 5. Oisterwijk
Concert uit een serie van tien van de
organisatie voor podiumkunst Groeten
uit Oisterwijk. Met afterg low.
Kaarten à f 25 aan de zaal.
Reserveren: 013-52 10 175.

U tm 26 mei 2002
BABS conventie
Boumemouth. Engeland
speciale gast het Amerikaanse topkoor
Grear American Chorus onder leiding
van Greg Lyne.
I juni
CDWT-cursus
Intensieve training voor dirigenten en
assistent-dirigenten. Zie ook elders in
dit blad.

23februari
C DWI-cursus
Intens ieve training voor dirigenten en
assistent-dirigenten. Zie ook elders in
dit blad.

30 juni 1111 7juli 2002
SPEBSQSA conventie
Portland. Oregon, USA

7 september
22 1111 24 maart
Bing! conventie
Bremen
Het natio nale vrouwenkoor Harmony
from Ho lland treedt hier ook o p onder
leiding van Rob van der Meule.

C DWT-cursus
Intensieve training voor dirigenten en
assistent-dirigenten. Zie ook elders in
dit blad.

28 september
Dirigentendag

I 1111 3 IIOI'ember
DABS conventie
Zaanthcater. Zaandam

Barbershopper
va n het jaar 2001?
Frans Castelijn in 1997, Peter lseger in
!998. Johan Dessing in 1999, Jan Moors
in 2000. Wie is de volgende in de reeks
van Barbershoppers van het Jaar?
Wat d eze barbershoppers alle maal
gemeen hebben. is dat ze zich nie t
alleen hebben ingezet voor hun koor.
maar dat ze ook op natio naal niveau
hun nek hebben uitgestoken. Hun verdienste was derhalve positief voor heel
barbcrshoppend Nederland.
Elk koor heeft zijn voortbestaan te
danken aan een kern van leden die de
noodzakelijke klussen opknappen. Niet
alleen het bestuur maar ook de leden van
de talrijke commissies. degenen die de
koftie zenen en die de risers plaatsen.
Daamaast zijn er nog velen die meer doen
dan dat: ze verdiepen zich in cursussen
en brengen hun kennis over. ze organiseren eens iets extra's. of ze verlenen op
andere wijze hun diensten aan barhershoppend Nederland. Met dit in het
achterhoofd: wie heeft een suggestie voor
de Barhershopper van her Jaar 200 I?
Deponeer uw suggestie (met motivering) vóór 15 februari bij de redactie
van dit blad. per post (Koningin
Julianaweg 16. 3628 BN. Kockengen)
of per e-mail:
joebarbershop@ hetner.n 1/.

In memoriam
Eibert Vink
Op 13 oktober jl. overleed onze geliefde koormaat Eibert Vink ten gevolge
van
een
korrsto ndige
maar
s lopende ziekte. Eibert is 70 jaar
geworden.
Eibcrt Vink was één van onze oudste
leden en is de volle twintig jaar lid
geweest van o nze verenig ing, hij is
getuige geweest van de oprichting.
Ik durf zelfs te zeggen d at Eibcrt of
kortweg Eib zoals we hem vaak
noemde één van de eerste mannelijke
Barbershopper van Nederland was.
Ruim 22 jaar is hij actief geweest
met Barbershop, dat een s tukje van
zijn leven is geworden.
Wij missen in Eibert een enthousiast

De foto 100111 Eibert Vink op
exmrsie in Amerika; de reis
ll'as een l'an de hoogrepunten
in :ijn barbershop-be.wnnn.
lid die met zijn bijLandere humor en
innemende persoon lij khe id iedereen
voor zich wist te winnen.
Op 18 oktober was o ns koor bijna
voltallig aanwezig in het crematorium
te Nieuwegein, waar we mede op
verzoek van Eibert zelf, o.a. de song
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Heart of my Heart hebben gezongen.
Zo hebben we afscheid genomen van
onze Eib.

Piet Usendorn, secretaris
The Heart of Holland Chorus

