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Nederlanders vol enthousiasme
naar Europese in Brighton
Nederland zal eind mei volop
vertegenwoordigd zijn op de
Europese conventie in Brighton. Alle
hoogstgeplaatste koren en kwartetten
gaan erheen. Met uitzondering van
K.O.O.R., dat zichzelf heeft opgeheven. Maar daarvoor in de plaats
treedt Lake District Sound, als
vierde geëindigd in de competitie.
Het DABS-bestuur heeft van harte
ingestemd met hun deelname aan de
competitie.
Heel Europa zal zich er laten zien:
Engeland, Zweden, Ierland, Duitsland
en Nederland. Belangrijke gasten zijn
de Amerikaanse topkwartetten FRED,
Saturday Evening Post en Vocal
Spectrum (welk laatste vorig jaar ook in
Nederland heeft opgetreden).
De Nederlanders bevinden zich dus
in goed gezelschap, maar nuchter als ze
zijn, hebben ze hun ambities voornamelijk op zichzelf afgestemd. ‘Goed
zingen en dan zien we wel hoe ver we
komen’, vinden ze in doorsnee.
Dat is ook de instelling van nummer 1,
Whale City Sound. Daarvan maken er
zeker meer dan veertig per vliegtuig de
oversteek. Voorzitter Gosse Plantinga:
‘Het koor is duidelijk solidair. De vereniging geeft een bijdrage aan de reis,
maar sommige leden hebben al gezegd
zelf de hele reis te betalen, zodat anderen daarvan profijt kunnen trekken.’
Een van de leden: ‘Als we er heen
gaan is het niet om te zuipen en ook niet
om internationale ervaring op te doen,
want we hebben al een aantal keren
internationaal op de risers gestaan.
Onze motivatie is om zoals men van
Whale City Sound gewend is, plezier te
hebben, natuurlijk heel mooi te zingen
en uiteraard ook proberen zo hoog
mogelijk te komen.’
Vanuit Eindhoven vertrekt eind mei
vrijwel het gehele Southern Comfort
Barber Mates naar Brighton. Rond

dertig zangers maken de oversteek.
‘Voornaamste opgave: kijken hoe ver
we komen. Financiering is geen
probleem. Het bestuur levert bovendien
een bijdrage.
Lake District Sound reageerde
meteen toen het nieuws over de
opheffing van K.O.O.R. doorkwam.
Het DABS-bestuur ging prompt
akkoord met het doorschuiven van de
plaatsen. Voorzitter Harry Lemmens:
‘We gaan ons daar zeker presenteren
met de inzet voor een ereplaats. Maar
we realiseren ons best dat een internationaal podium iets anders is dan de
nationale wedstrijd. In elk geval willen
we zo hoog mogelijk scoren.’

Radio Times verwacht inspiratie van
al die andere barbershoppers. Bass Luc
Schoute: ‘We zijn druk bezig geweest
om nog twee goede arrangementen te
pakken te krijgen voor de 'finalesongs',
mochten we zover komen. Bovendien
zijn we een Engelstalig en een
Nederlandstalig nummer aan het voltooien (allebei hebben ze te maken met
een dame die in het Louvre resideert),
dus actief zijn we wel.
‘Waarom gaat Radio Times naar De
Europese? We willen daar andere kwartetten ontmoeten, leren van andere barbershoppers, oude en nieuwe vrienden
ontmoeten, zingen op de afterglow met
elkaar en anderen. En meedoen is
belangrijker dan winnen, als we maar
ons best doen.
‘Het is natuurlijk heel erg leuk dat we
met zo velen gaan, dan kunnen we
elkaar opzoeken, aanmoedigen en
gewoon gezellig met elkaar omgaan.
Dat geeft altijd weer een extra band, zo
hebben we geleerd op de vorige
Europese in Glasgow.
Zie verder pagina 2

Lake District-Sound -op foto in Breukelen- mag mee naar Brighton
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Vervolg van pagina 1
Done Deal wil niet alleen ervaren
hoe hoog dit kwartet op Europees
niveau kan eindigen, maar vooral hoeveel ze méér kunnen scoren dan op het
Nederlandse song festival van oktober.
Wellicht dat ze hier die paar punten hoger
kunnen scoren dan Radio Times. Op die
manier wordt de Europese conventie
ook een Nederlandse competitie.
Bass Leo Roubroeks: ‘We gaan een
wedstrijd altijd in om te winnen. Maar
we weten dat je geen eerste wordt met
die Engelse en Zweedse concurrentie.
Dat is voor ons geen punt. We willen
alleen meer punten behalen dan op onze
eigen conventie. En daarvan hangt tenslotte onze rangschikking op Europees
niveau af.’
Twee jaar geleden deed Done Deal
mee in de Ierse conventie. Daar werd
het kwartet tweede. ‘Dat was goed voor
onze podiumervaring.’
Namens Unlimited zegt Toon de Vos
in Brighton vooral leuke barbershop te
willen zien. ‘We hebben eerder al meegedaan in Ierland. Voor het eerst gaan
we nu naar Engeland – omdat we er
mogen optreden. Wij gaan alleen ergens
heen als we mogen optreden. En ik
verwacht dat we er geen slecht figuur
slaan. We zullen ze in elk geval een
poepje laten ruiken.’
Op speciale uitnodiging van
organisator Brian Sperry gaat Still
CrazY naar Brighton, de tweede
conventie voor deze nieuwkomer.
Lead Martien van der Velde:
‘StillCrazY is van de partij, met als
opdracht… tja da's lastig. Mogen we
eigenlijk niet bekend maken. Flauw hè.
We hebben een uitnodiging met een
bijzondere opdracht. Een ‘secret

mission possible’. Sterker nog, het kan
niet fout, gek genoeg. Out of competition = minder spanning = meer lol =
leukere performance.
‘Laten we zeggen dat de serieuze
onderdelen een komische onderbreking
kunnen verdragen om het publiek even
wakker te schudden. Dus StillCrazY on
Tour at the European 2005.’
SoundProof: ‘Ons kwartet gaat op
persoonlijke titel. Twee van ons gaan
elk jaar. Helaas eindigden we net een
plaatsje te laag tijdens het Song Festival
om mee te mogen doen aan de Europese
conventie maar dat is nu eenmaal niet
anders. We zouden toch al gegaan zijn!
Dan maar gewoon bier drinken en feesten zoals ieder jaar...haha.’
Vrouwenkoor Harmony from
Holland blijft thuis tijdens de Europese
conventie. De mededeling daarover in
de vorige DABS-tunes was onjuist.
Organisator Brian Sperry had eigenlijk
al op het koor gerekend, maar Nanny
Groenendal van Harmony from Holland
heeft laten weten dat de tijd veel te kort
is om goed voorbereid op die conventie
te verschijnen.
Arrangeur David Wright en dirigent
Clay Hine zullen workshops geven.
Om de competitie heen zijn allerlei
evenementen gebouwd. Zo kan de wedstrijd voor ‘kraskwartetten’ veel gein
opleveren. Zangers (ook vrouwen) kunnen zich hiervoor individueel inschrijven met opgave van hun partij, waarna
ze tot willekeurige kwartetten worden
ingedeeld. Vervolgens krijgen ze 48 uur
om elkaar te vinden, twee songs uit te
kiezen en in te studeren. ‘Het is mogelijk dat ze bij iemand van FRED of een
ander bekend kwartet komen te zingen’,
vertelt Brian Sperry. ‘Soms is het
zingen hopeloos, maar de pret groot’.

Midland Harmonizers naar finale
Nederlands Koor Festival
Op 2 juli treden The Midland
Hamonizers op in de finale van het
Nederlands Koor Festival. De organisatie van het concours is een samenwerking van allerlei landelijke organisaties. Er doen koren van allerlei
genres mee, van klassiek tot smartlappen. In de finale komen elf koren
tegen elkaar uit. De uitslag moet het
Koor van het Jaar opleveren. De
finale valt samen met het internationale korenfestival.
Half maart deden de Midland
Harmonizers in Oudenbosch mee in de
halve finale koren lichte muziek. Ze
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eindigden daarbij als winnaar van de
mannenkoren.
In de voorronden in de regio Arnhem,
waaraan twaalf koren meededen,
behaalden The Midland Harmonizers
tachtig punten, voldoende om naar de
halve finale te gaan. Pikante bijkomstigheid was dat ze beter scoorden dan
The Heart of Holland Chorus, dat net in
de zeventig punten bleef hangen.
Het concours is al in juni 2004
begonnen. De finale wordt gehouden op
2 juli, 10 uur, in Musis Sacrum te
Arnhem.
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Projectkoor laat Europese conventie aan anderen over

K.O.O.R. ziet af van voortbestaan
K.O.O.R., tweede in de competitie
van eind oktober vorig jaar, heeft zijn
lidmaatschap van DABS opgezegd.
Ondanks toezeggingen dat het als
projectkoor zou blijven bestaan, hebben de leden op 9 januari besloten het
koor op te heffen. Het DABS-bestuur
heeft K.O.O.R. laten weten begrip te
hebben voor het besluit. President
Toon de Vos: ‘We begrijpen goed dat
het voor zo’n koor erg ingewikkeld
wordt om naar buiten te treden. We
begrijpen die keuze, maar we betreuren hem eveneens. We waarderen
overigens de poging van K.O.O.R.
om zo’n project op te starten. Als ze
volgende keer onder dezelfde voorwaarden willen meedoen, hebben wij
daar geen moeite mee.’
Zegsman Ton Buijk in zijn e-mail aan
het bestuur: ‘Na een uitgebreide en
emotionele familievergadering hebben

we besloten om K.O.O.R. voorlopig in
de ijskast te plaatsen. Brighton is reëel
gezien niet haalbaar, omdat een deel
van de familie vervangen dient te worden door andere familieleden (waarbij
een enkeling net geboren en een ander
potentieel lid nog ‘in de maak’ is);
bovendien moeten twee nieuwe songs
ingestudeerd worden (voor de helft van
de nieuwe familieleden zelfs vier) en
dat is onhaalbaar.
Binnen Nederland lukt het wel om na

‘Humor en vermaak
van het publiek
zijn essentieel’
tien bijeenkomsten bij de top-3 te geraken, maar om datzelfde op Europees
niveau te kunnen bereiken, komt er wel

iets meer kijken en onze eisen liggen nu
eenmaal hoog!
Daarnaast is het een feit, dat wij allemaal harde werkers zijn, die moeten
sappelen voor onze centen. De kas is
helemaal leeg (wat dacht je, dat onze
barbers kosten...) en we zijn nou eenmaal geen ‘normaal’ koor met vaste
inkomsten, recettes en contributies, dus
is het helaas ook niet mogelijk om van
uw aimabele club lid te blijven. Bij
deze zeg ik dan ook noodgedwongen
ons lidmaatschap op.
Wel willen wij u hartelijk danken
voor het in ons gestelde vertrouwen
(hoewel een enkeling binnen uw
bestuur de nodige twijfel had...) en we
hopen toch ook binnen uw club het een
en ander in gang en aan het denken te
hebben gezet. Humor, enthousiasme en
vermaak van een publiek zijn essentieel!’

Commentaar

Practical joke
Eéndagsvlieg K.O.O.R heeft ondanks
zwaarwichtige ambitie toch het loodje
gelegd. De bedoeling was duidelijk: het
Nederlandse barbershopwezen moest
een lesje krijgen. Het effect was ook
duidelijk: de zaal ging compleet –en
terecht-- uit zijn dak. Het podium was
goed gekozen. Heel barbershoppend
Nederland was getuige van het feestje
van K.O.O.R in het Zaantheater.
Op zichzelf was het optreden een
goed idee: goede zangers met de broodnodige humor in hun optreden. Het was
uitdrukkelijk de bedoeling te laten zien
dat barbershop geen bloedernstige zaak
hoeft te zijn.

K.O.O.R. eindigde als tweede – ook
terecht. Dat betekende tevens dat ze in
Brighton op de Europese conventie
konden meedoen. Maar zover lieten de
mannen het niet komen. Organisatie en
financiën lieten niet toe dat het koor
kon voortbestaan. Bovendien: ‘Binnen
Nederland lukt het wel om na tien bijeenkomsten bij de top-3 te geraken,
maar om datzelfde op Europees niveau
te kunnen bereiken, komt er wel iets
meer kijken, en onze eisen liggen nu
eenmaal hoog!’ Waarschijnlijk geestig
bedoeld, maar bij velen kan dat
lichtelijk aanmatigend overkomen.
Het behalen van de tweede plek had
als consequentie dat koren die al jaren
bezig zijn het beste te bereiken, een

plaats moesten opschuiven. Met name
voor Lake District Sound leek dit
ongunstig: net geen kans op mededinging in Brighton. Maar intussen
heeft DABS erin toegestemd dat dit
koor officieel meedoet.
Zo blijft de schade beperkt. Maar het
getuigt van weinig sportief gedrag even
gauw langs komen om een tweede plek
mee te pikken, en vervolgens weg te
wezen. Het lijkt ook niet in het belang
van DABS of barbershop in het
algemeen, want een mogelijk effect is
mét K.O.O.R. verdwenen.
Wat is tenslotte het netto resultaat?
Een leuke practical joke. Niet minder.
Maar zeker niet meer.
Jacques de Jong

Ingezonden

Projectkoor op song festival opent mogelijkheden
De deelname van een projectkoor,
zoals K.O.O.R. tijdens het afgelopen
song festival, opent voor DABS
ongekende competitiemogelijkheden.
Als er flink promotie voor wordt
gemaakt, onder bijvoorbeeld beroepskoren, conservatoria en muziekscholen, kan deelname van projectkoren en –kwartetten (die het dan

waarschijnlijk niet vooral gaat om te
laten zien dat er in barber-shop ook
nog te lachen valt) aan conventies
flink toenemen. Zij zullen er ongetwijfeld ook naar streven kampioen van
Nederland te worden.
Misschien dient dan wel overwogen
te worden een nieuwe categorie in het
leven te roepen: die van projectkoren
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en -kwartetten. Of één (ongedeelde)
competitie te houden met twee categorieën: die van de zojuist vermelde en
die van de niet-projectkoren en –kwartetten.
Misschien iets voor het DABbestuur om over na te denken?
Toon Olij – lead Whale City Sound
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Salt Lake City: grootser dan ooit
De Amerikaanse conventie krijgt dit
jaar (3 tm 10 juli) een opzet van
Olympische allure, melden de
organisatoren. Het evenement wordt
in Salt Lake City gehouden, het
hoodkwartier van de Kerk van de
Heiligen van de Laatste Dagen, in de
wandeling mormonen genoemd.
Zoals al eerder gebeurde, maar nu op
grotere schaal, wordt de accommodatie van deze Kerk ingeschakeld.
De Barbershop Harmony Society
(voorheen SPEBSQSA) verwacht meer
deelnemers en bezoekers dan ooit
tevoren – de laatste jaren bedroeg dat
aantal rond de tienduizend. Er zijn ook
meer activiteiten voor de bezoekers.
Dit wordt, meldt de organisatie, een
echte CONVENTIE, niet alleen maar
een serie wedstrijden en bestuursbijeen-

komsten. Iedereen moet de gelegenheid
krijgen zoveel mogelijk te zingen en
zich te verbeteren. En ondertussen
valt ook het beste op het gebied van
barbershop te horen.
Op de eerste dag worden de inwoners
van Salt Lake City uitgenodigd om mee
te doen aan dit typisch Amerikaanse
evenement. Jeugdige, plaatselijke
zangers en muzikanten worden aangezocht om op te treden.
Op woensdag volgt een opening in
Olympische stijl, waarbij de deelnemers
opmarcheren naar het conferentiecentrum van de mormonenkerk, een
schitterend gebouw met een schitterende
akoestiek. Daarbij dragen ze de vlaggen
van hun clubs (chapters).
De grootste verandering zit in de
kwartettencompetitie. Op woensdag
laten 48 kwartetten zich zien in de twee

ronden van de semi-finale, op vrijdag
doen er twintig mee (in plaats van tien
voorheen) in de finale.
De koren beginnen op donderdag
7 juli met de voorronden. Twaalf koren
nemen deel, waarvan er zes naar de
finale mogen. Daarnaast doen zestien
districtskampioenen mee en enkele
buitenlandse kampioenen.
Dan zijn er ook nog de kwartettencompetitie voor studenten, de World
Harmony Jamboree en een uitgebreide
zaterdagavondshow.
Een indrukwekkend slot kan worden
het optreden van het 360 stemmen
tellende Mormon Tabernacle Choir plus
de 600 zangers van winnende koren en
kwartetten, met daarbij nog enkele
kampioenskwartetten uit vorige jaren,
samen bijna duizend zangers.

Zes kandidaten voor Barbershopper 2004
Op de algemene vergadering wordt
de uitslag bekend gemaakt van de
verkiezing Barbershopper van het
jaar. De volgende zes nominaties zijn
binnengekomen: Martijn Hoeksema,
Tjakko Hoekstra, André Eckhardt,
het duo Johan Kruyt/Leo Roubroeks,
Michiel Bekkers en Gerard van Laar.
Martijn Hoeksema heeft zich onder
andere laten zien als de jonge dirigent
die Whale City Sound voor de vierde
keer naar het kampioenschap dirigeerde.
Daarmee en met zijn lidmaatschap van
kwartet Done Deal laat hij zien een

barbershopper in hart en nieren te zijn.
Tjakko Hoekstra heeft op allerlei
manieren zijn sporen verdiend voor het
Nederlandse barbershopzingen. Hij was
niet alleen dirigent bij de mannen én de
vrouwen in Goes, hij hield ook de
mediatheek bij en ook bij Holland
Harmony heeft hij veel werk verzet.
André Eckhardt is de onverzettelijke voorzitter die (het vijfjarige) Vocal
Touch in Gorinchem van de grond heeft
gekregen.
Het duo Johan Kruyt/Leo Roubroeks
heeft zich grote inspanningen getroost

voor
het
optreden
van The
Ambassadors of Harmony en voor het
Song Festival. De twee zijn lid van het
kwartet Done Deal.
Michiel Bekkers heeft zich laten zien
als dirigent, kwartetzanger en als een van
de trekkers van het CDWI, de kwaliteitscursus voor (aspirant-)dirigenten.
Gerard van Laar is iemand die zich
al bijna twintig jaar inzet voor The
Midland Harmonizers. Vooral het
regelen van activiteiten is aan hem goed
besteed.

DABS betaalt mee aan coaching door jurylden
De twee Nederlandse juryleden Pru
van de Bilt (presentation) en Peter
Iseger (singing) zijn bereid voor de
DABS-leden die hebben meegedaan
aan het Barbershop Song Festival
een speciale coaching avond te
verzorgen. Zij zullen dan het jury
rapport (dat binnenkort wordt
verzonden) uitleggen en aan de hand
hiervan aangeven hoe het koor of
kwartet kan verbeteren.
De juryleden zullen zich buigen over
het totale rapport. Ze gaan niet alleen
uit van hun ‘eigen’ discipline. Voor de
rest van de avond is het wellicht
raadzaam te overwegen welke categorie

de meeste aandacht nodig heeft. Peter
Iseger heeft naast singing ook veel
kennis van het onderdeel music.
Onnodig te zeggen dat het DABS
bestuur met dit aanbod zeer ingenomen
is. Het DABS-bestuur wil deze
coaching graag van harte aanbevelen en
heeft besloten hiervoor een deel van het
budget voor kwaliteitsverbetering
beschikbaar te stellen. Wie derhalve
van deze coaching gebruik wil maken,
betaalt aan het jurylid € 80 contant, op
de coaching avond. De resterende
kosten declareren de juryleden bij de
penningmeester.
Koren en kwartetten kunnen zelf met
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een van beide juryleden contact
opnemen en afspraken maken:
Pru van de Bilt, Sint Bernulphuslaan
10, 5643 PJ
Eindhoven. E-mail
pru.vdbilt@wanadoo.nl, telefoon 040
212 27 88. Hij kan niet op woensdagavond.
Peter Iseger, Arendhorst 68, 3772
RV Barneveld. E-mail iseger@planet.nl, telefoon 0342 42 25 52. Hij kan
niet op maandag- en dinsdagavond.
Het is ook mogelijk de coaching op
een zaterdag of zondag af te spreken.
Misschien iets om samen met een koor
of kwartet in je regio te doen?
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Van de DABS bestuurstafel

Werken aan kwaliteit voor leuke hobby
Met ons uitgedunde bestuur, na het
vertrek van Peter van Steenderen,
hebben we ons in december en januari in het bestuur gebogen over een
aantal belangrijke zaken.
Allereerst de afronding van het
Barbershop Song Festival in Zaandam.
Ondertussen zijn, veel later dan in de
bedoeling lag, de juryrapporten en de
dvd aangekomen. De laatste is een
prachtige registratie geworden. En de
juryrapporten bieden – met de mogelijkheid van een toelichting door de
Nederlandse juryleden – gelegenheid
om de aangereikte verbeterpunten in
praktijk te brengen.
In het kader van de regiocontacten
ben ik als voorzitter op reis gegaan naar
een aantal leden en ik hoop in de
komende tijd alle koren te bezoeken om
met de besturen van gedachten te wisselen over de wensen van de koren voor
ondersteuning vanuit de DABS. Het is
hartstikke leuk om te zien met hoeveel
plezier er in de koren gewerkt wordt in
de repetities.
En natuurlijk hebben we de nominatie van de Barbershopper of the Year
voorbereid en de winnaar heeft op de
ledenvergadering van begin april de

door Toon de Vos,
voorziter
passende waardering gekregen.
We gaan met een grote afvaardiging
naar de Europese conventie in
Brighton. Whale City Sound, Southern
Comfort Barber Mates en Lake District
Sound bij de koren en Radio Times,
Done Deal en Unlimited bij de kwartetten zullen DABS vertegenwoordigen.
De verplaatsing van de mediatheek
van Tjakko Hoekstra (hartstikke bedankt
voor het vele werk) naar Leo Seel (veel
plezier met het vele werk) is gerealiseerd en ook voor de promotieshop zullen
we spoedig een oplossing presenteren.
Met Holland Harmony samen hebben
we gesproken over samenwerking om
tot een verbetering van de kwaliteit van
koren en kwartetten te komen. We hebben een aantal afspraken gemaakt die

bestuurlijk verder uitgewerkt moeten
worden zoals het instellen van een eredivisie coaches, het afstemmen tussen
organisaties met betrekking tot de
Foundation Course, op langere termijn
het organiseren van gezamenlijke harmony colleges, op kortere termijn gezamenlijke kwartettendagen. Ook denken
we erover hoe DABS kan bijdragen in
de pr en de sponsorwerving van Holland
Harmony en het organiseren van een
applicatiecursus voor non-barbershopdirigenten.
Daarnaast hebben de trainers van het
CDWI en Martijn Hoeksema voorstellen gedaan om de coaching van dirigenten en koren/kwartetten te intensiveren.
En tenslotte hebben we een werkgroep opgericht die de voorbereiding
van een harmony college eind 2005 op
zich heeft genomen.
Hopelijk zijn we binnenkort weer met
een volledig bestuur nadat ook Mebius
Langhout afscheid heeft genomen als
penningmeester. Er staat genoeg werk
op de rol om ervoor te zorgen dat onze
hartstikke leuke hobby op hoge kwaliteit uitgevoerd blijft worden.
Barbershoppers, it’s a wonderful world,
Toon de Vos, voorzitter

DABS-bestuur zoekt kandidaten
Tot aan de ledenvergadering toe heeft
het bestuur al zijn best gedaan kandidaten te vinden om penningmeester
Mebius Langhout en bestuurslid
Peter van Steenderen op te volgen.
Maar voorzover bekend als wij dit
noteren, heeft de zoektocht niets
opgeleverd. Een oproep is gegaan
naar alle koren en kwartetten, op de
site van DABS is ook een dringende
aanbeveling gedaan om zich vooral te

melden. Ook op de ledenvergadering
van 9 april wordt nog eens een
beroep gedaan op de leden.
Toon de Vos, Lenhard van Ballegooijen en Mart Vegelien zoeken
kandidaat medebestuursleden die
actief een bijdrage willen leveren aan
het beleid van de vereniging. Denkers
die ook doen en doeners die ook
denken. Zoals duidelijk geworden
is uit het in de vorige algemene

vergadering gepresenteerde beleidsplan zijn er voor het bestuur nog vele
ambities die waar gemaakt moeten
worden. Ambities die moeten leiden
tot een vernieuwing in barbershop,
verjonging van de barbershopstijl en
een stevige basis voor samenwerking
tussen de in onze vereniging aanwezige koren en kwartetten. Het
verhogen van de kwaliteit van het
Barbershop zingen staat voorop.

Dutch Connection 2 bereidt zich voor op Den Bosch
Mogelijk dat het nationale projectkoor Dutch Connection 2 zich voor
het eerst in het openbaar laat zien op
het Bossche Funfestival in september.
Het wachten is op toestemming van
de organisatie. Het koor houdt zich
ook kandidaat voor een optreden op
het harmony college van DABS in
november.
Het verplaatsen van de repetitieruimte van Gorinchem naar Lunteren heeft
volgens organisator Ad Roskam duidelijk invloed gehad op het ledental. Er
kwamen in februari ook leden uit

Drente. De repetities zijn eens in de
maand op zondag. Het streven is nog
steeds een ledental van zeventig.
‘Ons eerste doel is om eens peer
maand lekker met elkaar te zingen en
van elkaar te leren onder leiding van
Peter Iseger, een van de beste barbershopdirigenten die Nederland rijk is,’
licht Ad Roskam toe. Mogelijk dat de
groep ooit optreedt op een conventie bij
de vrouwen, of in het buitenland.
Voormalig DABS-president Theo van
Dijk liet op HarmoNed weten zo veel
plezier te hebben in het ontmoeten van
••5••

barbershoppers uit het hele land. En exdirigent Han Klein Haneveld schreef:
‘Ik denk dat, als een koor kans ziet een
grote afvaardiging naar deze repetities
te sturen, zo´n koor zelf ook vooruitgang kan boeken. Feitelijk vormen de
repetities van Dutch Connection ook
een soort Harmony College. Een reden
te meer om mee te doen.’
Dutch Connection 2 is een ‘particulier’
initiatief. Het bestuur van DABS
beraadt zich op eventuele medewerking
aan de groep.
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Een volle kerk in Haarlem

Verpletterende Kerstshows
in Haarlem en Utrecht
‘Een muzikale spanningsboog vol contrasten en klankkleuren. Van ingetogen
vocaal en bijna intiem, tot uitbundige
melodieën afgewisseld met instrumentale stukken.’ Deze tekst –gorgelend als
een kerkorgel– lokte 20 december rond
duizend bezoekers naar de Bavokerk in
Haarlem. Daar trad Whale City Sound
op, samen met vrouwenkoor The
Flying High Singers, de kwartetten
Done Deal en Granny’s Pride, plus de
Koos Mark Big Band uit Leiden.
De contrasten waren, zoals voorspeld, talrijk. Momenten van verstilde
kwartetklanken wisselden af met
galmend, jazzy geweld, toen koren en
orkest zich samen naar de finale toe
werkten. Toen werd het de Grote Kerk,

met haar galm van acht seconden,
lichtelijk te veel. Zang en muziek
verpletterden elkaar. Voor die tijd bood
het optreden mooie momenten van
kwartet- en koorzang en glitterende
show.
Het optreden werd de volgende dag
herhaald in de Jacobikerk te Utrecht,
volgens ingewijden met een betere
akoestiek en dus een betere uitvoering.
Op beide plekken betekende het
spectaculaire promotie van barbershop,
zonder dat daarbij het woord ‘barbershop’ ook maar één keer werd gebruikt.

Het aankleden van het podium
kostte bijna een kroonluchter.

••6••
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Mannen (en vrouwen)
van Sir Hugo
tien jaar bij elkaar

M

et vijfenveertig leden is Sir
Hugo’s Worthy Singers een
van de grotere koren bij
DABS. Enkele jaren geleden waren ze
de snelst groeiende. Maar wat dat
betreft is de swing er een beetje uit. Het
ledental groeit wat trager, maar het koor
zelf blijft bloeien. Nieuw elan putten ze
uit de voorbereidingen voor het tienjarige bestaan in juni.
Op de repetitieavond eind januari zijn
er toch drie nieuwelingen die auditie
komen doen. Voorzitter Hans Spaander
stelt vast dat niet zozeer een ledenwerfcampagne als wel een goed optreden in
de buurt de grootste wervingskracht
heeft. En, voegt penningmeester Jan
Kalisvaart eraan toe,’het moet toch
mogelijk zijn dat we uit het naastgelegen Alkmaar veel nieuwe leden
moeten kunnen trekken.’. Dat is in elk
geval een van de plannen.
Kalisvaart maakt ook melding van
het ‘hoge clubgevoel’ bij Sir Hugo’s
zangers. ‘Een gezellige bende’ is het
vaak bij de afterglow in repetitieruimte
De Brink, een sympathiek Nederlands
hervormd kerkgebouwtje met een
prettige akoestiek, en een foyer voor de
koffie en zo.
Lichtelijk onthutst zijn ze teruggekomen van het song festival in
oktober, ‘katterig’. Van nummer zes
naar twaalf geduikeld. Maar Hans
Spaander zegt ook dat de club zich
heeft laten verrassen door het ‘kolderieke’ optreden van K.O.O.R. Hun bijdrage vond hij een geheel nieuw element in
de wedstrijd. En de club heeft er nogal
wat vragen bij gesteld. Oneigenlijke
competitie? Is dit nu de vernieuwing
waar barbershop op zit te wachten?
‘Wij vragen ons af wat de bedoeling
is op het volgende song festival. Wat
ons betreft, gaan wij ons de komende
tijd toeleggen op het leren van veel
nieuwe liedjes. Tegen de tijd van het
song festival kiezen we uit dat repertoire

er twee uit voor de wedstrijd – en dat
moet het dan maar zijn. Wij gaan niet
meer al die energie in zo’n competitie
steken. Want dat zou hetzelfde zijn als
onze dirigent te vragen een driedubbele
salto met hele schroef te maken.’
Die nieuwe dirigent is Erwin de
Ruijter, 33 jaar, afgestudeerd koor-

‘Driedubbele salto
met hele schroef
is iets te veel
voor onze dirigent’
dirgent, opvolger van de nog jongere
Martijn Hoeksema die met Whale City
Sound kampioen werd in oktober. Voor
De Ruijter betekenen Sir Hugo’s
mannen een afwisseling in zijn
beroepsmatige leven van dirigent (en
dwarsfluitdocent).
Hoe bevalt het hem voor die ‘oude
mannen’? ‘Ze zijn goed gemotiveerd en
ze weten precies wat ze wel en niet
goed doen. Toch anders dan mijn
andere koren.’
De Ruijter heeft ook nog een popkoor, een musicalkoor, een interkerkelijk koor en een gemengd klassiek koor.
“Ik moet hier meer moeite doen om ze
aan te kunnen. Mijn andere koren zijn

••7••

doorgaans wat volgzamer. Hier zijn ze
heel kritisch, zowel op zichzelf als op
anderen. Maar ik ben blij met hun
gedrevenheid en met de goeie sfeer.’

D

e goeie sfeer heerst bij zowel
het mannen- als het vrouwenkoor, The Hugo’s Barber
Ladies. Heerhugowaard heeft als een
van de weinigen een barbershopvereniging waarin vrouwen en mannen
samenwerken. Voorzitter Hans Spaanders
kan zich daarin goed vinden. ‘Vrouwen
weten vaak meer van bepaalde dingen
dan mannen, en andersom. Zo hebben
de vrouwen bijvoorbeeld een zware
stem in de kledingcommissie. Maar
gezamenlijk trekken ze op in de commissie Optredens en de pr-commissie.
In het overkoepelende bestuur van de
vereniging zitten vier mannen en vier
vrouwen. Allemaal hebben ze de
eigen verantwoordelijkheid voor een
commissie.
Gezamenlijk werken ze aan het tienjarig bestaan. Op 11 juni staat natuurlijk
een show op het programma met het
mannenkoor, het vrouwenkoor, mogelijk ook een kwartet en een septet. Als
gast is uitgenodigd het kampioenskoor
bij Holland Harmony, The Rhine
Singers.
Jacques de Jong
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Agenda
1 tm 3 april 2005
Holland Harmony Conventie
Koningshof, Veldhoven
Met gastoptredens van onder andere
Radio Times, DoneDeal en Southern
Comfort Barber Mates.
30 april
Koninginnedag
Midland Harmonizers treden tussen 10
en 11 uur op bij het buurtcentrum De
Velder aan de Munnikenhof in Ede.
1 mei
Special Four treedt op voor 200 jaar
Staatsbosbeheer.
Everswijngoed te Renkum.
27 tm 30 mei
European Barbershop Harmony
conventie
International Centre, Brighton, Engeland.
Engeland, Zweden, Duitsland, Ierland
en Nederland ontmoeten elkaar om uit
te maken wie in Europa de beste is.
Zie ook pagina 1

23 en 24 september 2005
Barbershop Festival ’s Hertogenbosch
Het grootste evenement op het gebied
van barbershopzingen. Vrijwel geheel
barbershoppend Nederland is te vinden
op dit evenement in de Bossche binnenstad. De organisatie belooft een nóg
beter gehalte dan de vorige keren.
21 tm 23 oktober
LABBS conventie
Bournemouth, Engeland.

Erbij en eraf
Als aspirantlid heeft zich per 1 januari
gemeld het kwartet Rehearsing for
Paradise. De leden zijn lead Pieter de
Jong, tenor Tjitte Wever, bass Koen
Faber,
baritone
Erik
Schurer.
Correspondentie: Bloemstede 377,
3608
VD
Maarssen;
e-mail:
tjitte.wever@wanadoo.nl.

11 juni
Jubileumshow Sir Hugo’s Worthy
Singers
Cultureel centrum De Schakel Heerhugowaard. Gastkoor: The Rhine Singers
(zie pagina 7)
2 juli, 10.00 uur
Finale Nederlands Koorfestival
Musis Sacrum, Arnhem

De aanleiding hiervoor was onder meer
het vertrek van baritone Joop de Vrind.
Ook I Skream uit Leeuwarden heeft
zich per 20 maart afgemeld.
Vocal Challenge, vijfde in de korencompetitie van oktober, heeft aangekondigd per 1 juli het lidmaatschap
van DABS op te zeggen. De reden is
dat de club steeds meer close harmony
is gaan zingen. Naar eigen zeggen voelt
ze zich daardoor niet meer thuis in een
vereniging die zich alleen bezig houdt
met barbershop.

Festival-dvd
verrassend goed
van kwaliteit
Half februari is de dvd-registratie
van het tiende Song Festival verspreid. Het heeft even geduurd, maar
het resultaat is volgens kenners beter
dan ooit tevoren.
De reden van de vertraging was dat er
meer op kwam te staan dan het plan
was. Het zijn zelfs twee schijven
geworden.
De eerste is de ‘vrijdag-dvd’ met de
kwartettencompetitie en de hoogtepunten uit de Be Our Guest Show. De
‘zaterdag-dvd’ laat de koren-competitie
zien met de hoogtepunten uit de Show
der Kampioenen. Beide competitiedelen laten één song zien per kwartet of
koor, die door het betreffende kwartet
of koor zelf is aangewezen.

Lifestyle, een nog jong kwartet, met als
basis het koor Whale City Sound, heeft
bij DABS gemeld ermee op te houden.

Festival ’s-Hertogenbosch groeit uit zijn jasje
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft
gewaarschuwd dat het Barbershop
Ontmoetings Festival (23 en 24 september) zijn aantal deelnemers moet
limiteren. ‘We zijn daarover nog
volop in gesprek. Te gek voor woorden dat we door ons succes ons succes
moeten gaan beperken’, vindt
medeorganisator Paul Fikkers van de
Duketown Barber-shop Singers.
Het belooft voor barbershoppend
Nederland weer een groots evenement
te worden. Vele koren en kwartetten
hebben de data al een tijdje op hun
agenda staan.
‘We hebben plannen om de show-

avond en het openingsfeest op een
nieuwe, fantastische locatie te houden.
In de Stadsschouwburg groeiden we
simpelweg uit ons jasje. Waar we nu

Toegang winkels
bijna verstopt
mee bezig zijn, is als het lukt een droom
van een plek met een akoestiek en een
ambiance waar alle barbershoppers hun
vingers bij aflikken. Maar we zijn nog
in onderhandeling.’
Vorige keer kwamen op het festival
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meer dan duizend zangers en zangeressen af, uit binnen- en buitenland. Toen
die allemaal tegelijk op een pleintje
stonden te zingen, verstopten ze de
toegang tot de winkels, hetgeen de
winkeliers niet leuk vonden. Vandaar
ook de waarschuwing van de gemeente.
Door middel van een aantal ingrepen
wil de organisatie het feest nog aantrekkelijker maken, zodanig dat koren
ook elkaar kunnen horen en zien.

