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TEN GELEIDE
Maar een paar dagen scheiden
ons van het Harmony College
1988. Wie het programma ervan
bekeken heeft, za1 onder de indruk zijn gekomen, zowel van de
onderwerpen als van de namen
van hen die college geven.
"Grote klasse", om maar eens
een oud clicheetje op te halen en
daarom ondersteunen we van harte de Iereet van Andries van der
Meer in zjjn aankondiging: "Dit
college is een must voor elke barbersbopper!"
We vinden dit zó belangrijk, dat
we het voorrang hebben gegeven
op de beschrijving van de inhoud
van dit nummer.
Wat hebben we al.ro te bieden:
- een terugblik op een fanwtiscbe conventie in Harrogate,
waar veel en goed werd gezongen;
- een bijdrage van het nog lang
niet uit ons geheugen verdwenen evenement "Have a date in
'88", met daaraan gekoppeld
het optreden in 't Spant;
- een artikel van Hans Eekels
over een Judging Seminar in
Engeland;
- een opwekking van Bob Slavenburg (Musical Coördinator) als
antwoord op zijn vraag: Waarom DABS Conventie?;
- een terugblik naar de Inauguratie in Rosmalen, die we in het
vorige nummer met meer konden opnemen.
We laten bet hierbij, omdat we
nog een paar belangrijke feiten
hebben die we niet willen verwaarlozen.
Allereerst vestigen we speciaal de

aandacht op de viering van het
5-jarig bestaan van de koren "Sea
Sound Singers" (dames) en
"Coastline Chorus" uit Vhssingen
op 25, 26 en V november a.s ..
Het programma dat men ons
heeft voorgelegd biedt voldoende
variatie om er zo niet alles dan
toch iets van mee te maken.
Doen!
Dan nog iets betreffende onszelf:
In het vorige nummer hebben wij
getracht onze lezers tot aktie aan
te zetten wat het verkrijgen van
financiële steun betreft, in welke
vorm dan ook.
Juichkreten van onze penningmeester hebben we niet gehoord
en we barsten ook nog niet van
de advertenties. Nogmaals aandringen op enige aktiviteit lijkt
ons niet misplaatst. Het zou prettig zijn als het ook resultaat
mocht hebben.

Een onstuimige groei zit er dus
(nog) niet in, maar gelukkig
heeft, naast enkele bestaande adverteerders, ook een van onze andere leden de proef genomen in
ons blad te adverteren.
Dat helpt natuurlijk weinig wanneer we daarvan geen gebruik
maken en daarom, barhershoppers met reisplannen, hetzij in de
barbershopsfeer, hetzij daarbuiten;
den.lc aan bet reisbureau dat ons
blad steunt en doe op die manier
wat terug.
Ook de andere adverteerders bevelen we graag in Uw aandacht
aan. Wij bestaan grotendeels
dan.lczij hen!
Joop Vermaak - Red.

FROM THE CHAIR
Een paar Engelsen, een Nieuw
Zeelander, een Amerikaan uit
Saoedi-Arabië en een uit België,
zevenhonderdvijftig Amerikanen
vanuit heel Amerika en een Nederlander waren de deelnemers
aan het jaarlijks te houden Harmony College in St. Joseph in de
staat Kansas.

Theo C

Vllll

Dijk

Ja, ik was die Nederlander en samen met al die anderen heb ik
meer dan genoten van wat ons
daar geboden werd. Alhoewel je
er over gelezen hebt kun je Je
toch nauwelijks voorstellen wat je
te wachten staat.
Voor de 18de keer reeds werd dit
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DE MEERN
BHC - The Mldholland Rlver
Blenders
Secr.: P. Meijer. Bloemstede 294.
3608 VJ Maarssen, tel. 03465-64339.
Repetitie: dinsdag 20.15 - 22.30 uur.
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NIEUWEGEIN
BHQ - For Pleaure
Info: W. Elsiuk. Nachtegaal 16.
3435 AK Nieuwegein,
tel. 03402-37313

• secretaris
Aat J. Snellink NIEUWEGEIN
BHC-The Heart of Holland Chorus
Hooskamperweg 5.
Secr.: W. van Basten, Postbus 291,
6741 CA Lunteren
3430 AG Nieuwegein.
Telefoon 08388-3664

NIEUWEGEIN
BHQ - Why Four
Info: J. de Graaf, Velduil 22.
3435 GP Nieuwegein,
tel. 03402-44648

• Penningmr. Gommen Burger
Steenweg 15,
4423 AL Schore
Telefoon 01102-43580

VELDHOVEN
BHQ • One Tone Higher
Info: W. Pappers, Ceciliastraat 24,
5503 VC Veldhoven, tel. 040-532135.

• Pub/ie Relations
Andries v.d. Meer 03473-74908
Jan Ploeg
03410-20797
• Muzikaal Coördinator
Bob Slavenburg
03473-72770

•

leden BHC's

EDE
BHC - The Mldland Harmonlzers
Secr.: A. Snellink. H un~kamperweg 5,
6741 CA Lunteren. tel 08~88-~664
Repetiue: donderdag 20.00 - 22.30 uur.
EINDHOVEN
BHC - Southern Comfort Barber
Mates
Secr.: F. Visser, Burg. Vogelspad 14.
5616 JK Eindhoven, tel. 040-526463.
Rt:petitie: W~Jenwag 20.00 - 22.30 uur.
GOES
BHC-The Gaggllng Ganders Gang
Secr: J. Kooning. Etenbaasstraat I,
4458 AE 's Heer Arendskcrke.
tel. 01106-1980
Repetitie: donderdag 20.00- 22.30 uur.
HARDERWIJK
BHC - The Dolphln Barber Mates
Secr.: H Fei~ma. Kla~ermeen I.
3844 PR HarderwiJk. tel. 03410-18008.
Repeuue: .,..oensdag 20.00 uur.
LELYSTAD
BHC - The SeaboHom Singers
Secr.: W. Zaalnunk. Jol 30-29.
8243 HA Lely~tad. tel. 03200-27785
Repeutie: .,..oensdag 20.30 • 22.30 uur.
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Info: tel. 030-714484
Repetitie: dinsdag 20.30 uur.

VLISSINGEN
BHC • Coastllne Chorus
Secr.: H. Blaauw, Oude Middelburgse
Haven 2. 4351 PA Veere,
tel. OU81-964.
Repetitie: dinsdag 20.00 uur.
WINTERSWIJK
BHC • The Greyhound
Barbershop Singers
Secr. :P. Kos, Scholtenenk 43,
7101 SJ WinteTS\\ijk. tel.05430-17839.
Repetiue: woensdag 19.45 - 21.30 uur
ZAANSTAD
BHC - Whale City Sound
Secr.: A. Selie, Thij~hof 3,
1504 LA Zaandam. tel. 075-31.W14.
Repetitie: dinsdag

VLISSINGEN
BHQ • Special Dellvery
lnfo: L. Schoute, Kasteelstraat 54
4381 SL Vlissmgen.
WAGENBERG
BHQ - De Sox B.S.Q.S.T.
Info: J. ~'llll Wonderen. Dorpsstraat 11.
4845 CC Wagenberg.
ZOETERMEER
The Four Grey Heads
lnfo. J. Dt:nu:,, Dunanbtntat
2713 TM Zoetermeer.
tel. 079-166905

1~9.
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HARDERWIJK
BHQ - Four Wheel Drive
Info: B. Bouwer. Seminekstraat 8.
3882 EC Putten. tel. 03418-53773.
HARDERWIJK
BHQ - Mld Four
Info: B. Taylor. Trurnanlaan 23.
3844 BE Harder\\ IJk.
tel. 03~10-15~71
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CoUege gehouden op deze in
hartje Amerika gelegen universiteit.
's Zomers staan de gebouwen
leeg. evenals de stucTentenverblijven en voor de somma van $ 260
word je daar gelegerd. gevoed en
kun je deelnemen aan een aantal,
van schrik niet, 61 verschillende
cursussen die daar gegeven worden. Van arrangeren tot aan tapdansen, van woodsbedden tot aan
"how to become a better lead".
On-ge-loof-lijk, wat een happening.
Het best kan ik het verwoorden
door U allen te feliciteren dat U
een barbershopper bent, want ik
heb wel ontdekt dat dit ver uitgaat boven het alleen maar zingen
van de juiste akkoorden.
In Harrogate waar eerder dit jaar
de Engelse conventie werd gehouden werd vooral duidelijk wat
zangtechnisch mogelijk is: hier in
Kansas werd vooral duidelijk wat
het is om samen dezelfde hobby
te beleven. Ja, beléven, want dat
drukt veel beter uit wat het is dan
te spreken van samen dezelfde
hobby te hebben.
De tijd die inmiddels verstreken
is russen Kansas en hel schrijven
van deze memo is te kort om alle
emoties verwerkt te hebben.
Ik was in de gelegenheid te spreken met de Slaf van de SPEBSQSA
waarbij Joe Lües - de executive
director - zelfs m'n "kamermaat"
was en hier bleek vooral hoe trors
die Amerikanen er op zijn dat Internationaal het barbershopgebeuren zo aanslaat. Men wil ons wel
van alle kanten helpen. "Roept U
maar", dat hoor je bij wijze van
spreken steeds meer.
Er is voor ons nog een lange weg
te gaan. dat is wel duidelijk. Als
je ziet hoe professioneel. maar tevens hoe ontspannen op zeer
boog niveau hier wordt omgegaan
met het barbershoppen. kun je
niet anders dan je enerzijds heel
klein te voelen dat jij. buitenlander. bier bij bent en vraag je je
af wat ter wereld heeft bewogen jezelf barbers~r te durven noemen: anderztjds voel je je
opgenomen in zo'n fantastische
mannengemeenschap dat je er
trors op bent dàt je er tussen
loopt en zou je wülen dat jullie

Je

allemaal hierbij waren of er ooit

U op een brief.JC, hierbij de aan-

nog eens zullen komen.

tekening dat er veel meer inhoud
aan gegeven kan worden dan wij
tot dusver maar bevroedden.
Dat gaat jaren duren, so what!
Als we elkaar binnenkort treffen
in Eindhoven bijvoorbeeld. waar
een grootse happening staal te gebeuren, of in november in Lelystad en Vlissingen waar het niet
minder goed toeven zal zijn,
spreek me er dan rustig op aan,
waarbij ik dan hoop een vonkje
van mtjn enthousiasme op U te
kunnen laten overspringen.

We staan in Nederland dus aan
het begin van iets groots, maar
we bestaan nog maar nèt. Dat
snappen die Amerikanen natuurlijk ook wel, maar als je dan ziet
dat Gary Stamm, die Amerkaan
die op ons eerste Mini-HannonyCoUege in Nuland komt lesgeven
duidelijk ontroerd is als hij met
je praat over deze komende gebeurtenis, dan voel je dat zij de
liefde voor hun hobby heel erg
graag met je willen delen.
Z'n coUega's zijn jaloers op hem,
in de goede zin van het woord.
Ze zouden allemaal wel wülen
overkomen om ons te helpen.
Klasse dus, en nogmaals feliciteer
ik U met het feit dat U barbershopper bent met, en dat geef ik

With a song in my heart,
Theo C. van Dijk
Chairman

RONDOM "HAVE A DATE IN '88"
Weken tevoren begon er al wat
door te sijpelen van het werk
waarmee de voorbereidingscommissie bezig was: het plannen van
"Have A Date In '88".
We wisten toen nog niet dat het
resultaat ervan een perfect geconstrueerd en getimed programma
zou worden, dat zowel voor ons
als voor onze gasten een zeer gewaardeerde handleiding zou bieden rondom deze gebeurtenis.
De eigenlijke spanning kwam
toen de dag aanbrak waarop de
gasten in Harderwijk om 16.15
uur moesten worden afgehaald.
Wie kon men verwachten? Wat
voor mensen zouden het zijn?
"Surprise", hoorden we al om
ons heen. En dat zou het inderdaad zijn.
Maar zover was het nog niet,
want kwart over vier werd 5 uur.
daarna 6 uur en het "moment
surprême" kwam om half zeven.
We togen naar de bussen om daar
oog in oog te staan met de voor
ons nog onbekende gasten voor
vier dagen.
Wat onszelf betreft was het een
leuk, echt Amerikaans echtpaar
dat zich in ""De Roef" meteen
thuis voelde en een en al oor was
voor de humoristische speeches
van OBM-voorzitter Nico van de
Brink en de Loco-Burgemeester

van Harderwijk, de heer Kalsbeek.
Ons bier viel bovendien onmiddellijk in de smaak: "Never had
better beer before". Leuk om te
horen, en toen werd het wel tijd
om naar huis te gaan want tenslotte moest worden gegeten wat
met zoveel zorg was bereid.
Ook dat ging gesmeerd, behalve
gezellige drinkers waren het enthousiaste, maar matige eters.
Daarna ontspon zich een informatief gesprek over Saratoga Springs
en de Flevopolder, totdat de ogen
van de gasten bijna dichtvielen en
"te bedde" werd gegaan.
Einde eerste dag.
De volgende dag - zaterdag - begon niet te vroeg. Het ontbijt
was, ondanks de toch nog merkbare vermoeidheid (jet-lag) van
de gasten. zeer geanimeerd.
We gingen daarna wat vroeger
dan noodzakelijk naar Harderwijk
om de gasten het oude centrum
van die stad te laten zien en rustjg op een terras aan de boulevard
te kunnen zitten.
Feestelijk uitgewuifd gingen daarna Amerikanen en Harderwijkers
gezamenlijk naar "t Spant te Bussum. Wij volgden hen later.
Dit was een show van letterlijk en
figuurlijk een internationaal ka-
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rakter. Amerikanen en Nederlanders op hun best, vooral ook de
kwartenen die optraden.
Veel show met o.a. ook de zo belangrijke humor. Kortom er werd
een stukje barbershopgeschiedenis
geschreven.

Daar gingen ze dan, niet zoals ze
gekomen waren als vreemden
voor een aantal van ons, maar
meer als dierbare vrienden. Een
beetje "uit het lood" gingen we
naar huis, waar we het toch wel
stil vonden..... .

Aan de excursie, die voor de volgende dag gepland was, deden de
gastgezinnen niet mee, zodat kon
\\Urden volstaan met het afleveren
van de gasten op de meetingpoints.

Joop Vermaak - Red.

De daarop volgende dag, tweede
zal menigeen oog
lang bijblÎjven. Het verblijf op de
Flevohof was niet alleen een feest
voor het oog, maar meer nog
voor het oor.
Het ronddalven met de gasten
over dit unieke terrein, het kennismaken met talloze binnen- en
buitenlandse barhershoppers, het
dan weer hier of daar neervallen
voor een dronk of een hapje en
daarbij steeds maar weer, jullie
raden het al ......zingen.
Het was met het prachtige zomerweer een belevems die we niet
licht zullen vergeten.
De 's middags gehouden show
had een intiemer karakter dan die
in 't Spant - meer zo van barhershoppers onder elkaar - en het
gebodene, zowel van de Amerikanen als van onze koren, was in
één woord "subliem".
De vervolgens in de Land- en
Tuinbouw Hogeschool te Dronten
geserveerde maaltijd was behalve
uitstekend bereid ook bijzonder
goed georganiseerd. En dat voor
±300 mensen! Hulde aan de koks
(leerlin~en van de school), waaronder z1ch ook enkele barhershoppers bevonden.
Ja, nu nog een nacht slapen en
dan afscheid. In ieder geval van
de dames die in Brussel zouden
blijven, terwijl de heren de zaterdag daarop terug zouden komen
naar Rosmalen voor een \Wrlcshop.
Dat afscheid viel menigeen zwaar.
Het was alsof oude bekenden
weggingen en vooral bij het "Lets
Get Together Again" als afscheids
lied toen iedereen in de bussen
was, werd hier en daar een
traantje weggepinkt.
Pinksterda~.
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HARROGATE, CONVENTION 1988
Het is niet eenvoudig om over
een geweldig barhersbop weekend
van 4 dagen een kort stukje te
schrijven. Het zijn zoveel fijne
herinneringen. Toch maar proberen.

deel van de groep al weer ~
op was en dan ook als eersten m
de ontbijtzaal zaten. Wel even
wennen "spek met eieren". Maar
je gaat tenslone naar Engeland.
dus..... !

De overtocht

Aankomend in Kingston upon
Huil duurde het nog ruim een uur
voordat wij van boord konden, er
moest eerst geschut \Wrden in de
sluis. en dan door de douane.
In de aankomsthal stond onze Engelse reisleider, Bill Thomas
(Northenaires) al te wachten.
Wel wat duf namen we vanuit de
bus onze eerste indrukken op van
het Engelse landschap. Toch niet
zo'n verschil met Nederland, behalve dan het links rijden.
Gerrit had via Bill een prima
"Guesthouse" geregeld en de
plaats, helemaal te gek: tegenover
de conventiehal. Je zou het kunnen kruipen wanneer de benen
het zouden begeven. want dat het
wel eens laat zou kunnen worden
stond eigenlijk wel vast. We hebben het ovengeus niemand zien
doen. Ideaal was het wel dat je
s'nachts na vermoeidheid en de
wannte in de conventiehal zo snel
in je bed kon kruipen.

Donderdagmiddag 26 mei om 5
uur aan boord met een groep barhershoppers van de Soulhem
Comfort Barher Mates en Gals,
het kwartet One Tone Higher uit
Eindhoven en The Goose City
Singers en Gaggling Ganders
Gang uit Goes. Een fijne ploeg.
's Avonds werd er op het blauwe
dek (dicht bij de bar) behoorlijk
barhershop gezongen. In elk geval
zo goed dat dit bij vier Duitsers
de trommelvliezen deed trillen en
op zoek gingen naar waar dat geluid vandaan kwam. Voordat zij
bet wisten stonden ze zelf als
kwartet ''The Melodious Four" te
zingen. In Harrogate hebben zij
~ veel van zich laten boren.
0 Ja, eerst nog een anecdote over
onze voortreffelijke reisleider
Gerrit van Riet. Alles had hij
keuriJ. geregeld, de overtocht,
verbhjf in Harrogate etc. en wat
overkomt hemzelf: hij laat zijn
paspoort thuis liggen, nou ja,
hangen aan de kapstok, ook geen
jasje dus. Even was er paniek,
maar de douane bracht uitkomst.
Ter plaatse werd een visum gekocht (wel duur) en zo kon onze
reisleider toch met de groep mee.
Terugkomend op de eerste 8\00d.
Vrij laat werden de slaapstoelen
opgezocht, ondanks dat we nog
een druk weekend voor de boeg
hadden. Maar de slaapstoelen
bleken geen succes. Er is wat afgekreund en gezucht voordat men
wel of niet in slaap viel. Dit had
wel tot gevolg dat een vrij groot

Oe COlMlntie

De conventie zelf was een geweldig gebeuren. Voor de eerste keer
een Engelse competitie meemaken. Wat een hoeveelheid mensen
en wat een sfeer! Bekenden tegenkomen uit Nederland en uit Engeland, voor met name de leden
van de Northenaires. Voor het
laatst waren zij op 21 maart 'frl
in Goes bij de onofficiële start
van DABS.
En dan de kwartet- en korencompetitie. We hadden niet de
bedoeling om alles te horen en te

DABS-TUNES
zien. dat zou teVeel van het goede
zijn. Maar dat pakte heel anders
uit. De kwaliteit van het gebodene zorade ervoor dat je alles wel
moest horen. Het i.s een te grole
klus om al die indrukken en gevoelens OYer sound, bewegingen
en show op papier te zetten. Het
zijn goede bennneringen, we hebben genoten van al datgene wat
met zoveel inzet ~ht werd.
Wat mij persoonlijk bijgebleven is
dat boewel de grote koren je het
gewei geven van een prachtige
massale zang, de wat kleinere koren ook tot ~eweldige prestaties in
staat zijn. U1teraard onthoud ik
mij van deskundig kommentaar.
die deskundigheid bezit ik niet,
maar genoten heb ik wel.

Ons optreden

En dan boor je op een bepaald
moment dat we als Nederlandse
maMengroep mogen zingen in
een van de zalen van het conventiehoteL We werden ~roepen
om te repeteren en bij 'Shine On
Me'" wordt de wave ingestudeerd.
Het lichtschijnsel ontstaat met behulp van een flitslicht. We zijn
het direct met elkaar eens over
wat en hoe we zingen. En dan
onder leiding van Jan de Graaf de
risers op.
Prima gedaan Jan. Nadien moch·
ten we horen dat het optreden

goed in de smaak (gehoor) was
aewllen.
Maandagmorgen mochten we
weer optreden, maar nu in de
tuote zaal als "opener" van de
Dolf Kaper, een niet onbekende
'~''After Late Late Show". Een
barbershopper in ons land, heeft
een ander adres.
heerlijke ervaring.
Zoals de lezer hoop ik, begrepen
Bruno Fabriciusstraat 32 ,
3881 CM Putten
heeft, waren deze optredens een
Telefoon: 03418-57723.
complete verrassing voor ons. Als
Goesenaren hadden we een paar
dagen wor de conventie een
avond belegd om nog wat dingetjes te regelen. En daar ontstond
spontaan het idee om "wat te
doen" in de Comedy-sbow.
Het wijsje was snel gevonden, de
Engelse woorden erbij gezocht,
de kleren erbij bedacht en toe we
naar Engeland ~ingen had een ie- DABS-TUNES het informatieblad
der zijn spulletjes compleet.
voor de leden van de "Dutch AsWe hadden zondag nog even gere- sociation of Barhershop Singers"
peteerd. De Engefse woorden
wordt automatisch toegezonden
werden op een behangrol geschre- aan de secretariaten van de BHC's
ven en maandag optreden, dus
en BHQ's, die het op haar beurt
wor de derde keer.
uitdelen aan de leden van deze
Het kon niet op. Als groepje van
koren en kwartetten.
12 meedoen, wat wil je nog meer. Bovendien worden er DABSTUNES aan de besturen van beAfscheid
vriende OIJB~isaties $e5tuUrd.
En dan nadert met een sneltreinEvenwel dil informatieblad is niet
wart het einde van de conventie.
alleen voor barhershoppers beAlweer worbij maar het was zostemd, maar wor ieder die beals eerder gezegd geweldig. Het
langstelling heeft wor barhershop
bleek, dat ilfscheid nemen een rot in bet algemeen en in het bijzonmoment i.s. Mijn vrouw en ik
der infonnatie over DABS, koren
hebben nog een week kunnen ge- en kwartetten.
nieten van Engeland. Maar ook.
Dit alles staat uitgebreid geschreja nog steeds, barbersbop.
ven in DABS-TUNES.
We gingen met onze "hostess' ·
Voor deze belangstellenden is er
naar rehearsels van Liverpool La- de mogelijkheid van een abondy's, The National Liverpool
nement.
Chorus en Chord Busters Chorus
Dit abonnement kost f 12,50 per
uit Bradford en uiteraard mochten jaar, en U ontvangt dan DABSwe mee repeteren. In Bradford
TU NES ongeveer Sx per jaar.
begon men met het instuderen
Het abonnement kan elk gewenst
van Danny Boy. Ja, zo voelde ik
moment ingaan en wordt automamij ook. 0, Tjakim boy, dat je dit tisch verlengd, tenzij 2 maanden
mee mocht maken.
vóór elk nieuw kalenderjaar
Met een voldaan barhershop harschriftelijk is opgezegd
mony gevoel keerden we na een
goede bootreis terug naar HolU kunt zich opgeven bij :
land. Een week eerder dan de
DABS-TUNES
groep, waarvan sommigen te
Hooskamperweg 5.
kampen hadden met zeeziekte
6741 CA Lunteren.

VERHUIZING

DISTRIBUTIE
VAN
DABS-T UNES

Gerrit17Jakko

Beste barberschoppers het JS leuk
wanneer jullie trachten ons clubblad aan de man te brengen. lm·
mers op deze manier maken we
onze hobby aan een groter publiek bekend.
5
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nieuvvs van koren en kvvartetten
BHC The Besbottom
Singers - Llllystlld
Dit koor organiseen op \\OOnsdag
21 september een "bring-a-friend"
-avond.
Op 9 oktober (dus niet zoals eerder vermeld Tl oktober) wordt
een "Wijnconcen" gegeven in
Voorst in samenwerking met andere koren en kwartetten.
De jaarlijkse show-avond op zaterdag 12 november wordt m ''De

Meerkoet" te Lelystad gehouden
met ook hier als gasten een aantal
andere koren en kwanetten.

BHC The Gaggllng
Ganders Gang - Goes
De Ganders hebben op 25 juni
j.l. samen met panoer en kinderen het barbershop seizoen ''ó/ '88 afgesloten met een gezellige
~n ee~.prima .~erzorgde .b~becue

m de bossen van Krummgeo.

Heleen en Gommen Burger hadden er weer veel werk van gemaakt. Vorig jaar was het een
auto-puzzeltocht en daarna een
barbecue. Vanwege de voetbalfinale nu aleen de barbecue.
En natuurlijk werd er ook gezongen, soms met nog een gedeeltelijk gevulde mond. maar dat was
toegestaan. Er was zoveel te eten
en te drinken dat we het niet eens
allemaal op konden.
Namens alle leden en aanverwanten, Heleen en Gommen geweldig bedankt!

(Opm. Red.: Indien er de rolgende keer Meer te veel eten is.
gaarne et:n berichtje.)

BHC ''Southem
Comfort BafiHir Mates''
- Eindhoven
Het hoe en wat over ons koor!
De oprichting
Ons koor is ontstaan uit het initiatief van enkele leden van een

barhershopkwanet (One Tone
Higher) in het najaar van 1986.
Dit kwanet, onder leiding van
coach Johan Jansen (nu de dirigent van ons koor), heeft tijdens
de optredens op een braderie in
Eindhoven een oproep gedaan aan
enthousiaste mensen. om gez.amemijk te proberen een damesen herenbarhershopkoor van de
grond te krijgen.
In december 1986 is een eerste
informatieve avond geweest voor
geinteresseerden. Bob Slavenburg
was daarbi~ - ter ondersteuning
van de initiatiefnemers - aanwezig
met een 15-tal koorleden.
Terwijl alle geïnteresseerden zich
tegoed deden aan een kopje koffie, constateerde ik dat deze heren
zich moesten behelpen met bier.
Dat was het moment waarop mijn
besluit vast stond om barhershop
te willen zingen.
Overigens ben ik ervan ovenuigd
dat het vocale optreden van deze
mensen, gevoegd bij het plezier
wat van hen uitstraalde, voor diverse personen de reden was om
zich aan te melden.
Heren, nogmaals bedankt voor
jullie ondersteuning!
Een voorlopig bestuur werd ca. I
week erna gevormd. Dit was een
oprichtingsbestuur voor de dames
en heren.
7 Januari 1987 wordt beschou'MI
als oprichtingsdatum, omdat toen
de eerste repetitie plaatsVOnd.
onze stan was met 16 heren, inmiddels is dit aantal ongeveer
verdubbeld (dit zal ongetwijfeld
de DABS-penningmeester deugd
doen).
Op I januari 1988 hebben we er
twee apanekoren o.l.v. twee
apane besturen van gemaakt.

Amerika. De likeur is aflcomstig
van St. Louis aan de Missouri en
werd vooral verhandeld via rivierraderboten. Soulhem Comfon
stamt evenals de barhershopmuziek uit de vorige eeuw. De
streek waar het vandaan komt
wordt in diverse barbershopsongs
regelmatig bezongen. Dit evenals
de rivieren. zoals de Missouri en
de Mississippe via welke rivieren
deze likeur vervoerd werd.
Aanknopingspunten met onze
naamgeving: Ook wij komen uit
het zuiden, "Comfon"betekent
o.a. "opbeuren" of "opvrolijken",
dat is wat wij ook doen met onze
songs.

Repetities
Onze repetities worden gehouden
in "Ekkersbeek" Toledolaan 5 te
Emdhoven. De repetities zijn
's-woensdags van 20.00 uur tot
22. 30 uur. Toevallige barbershop·
passanten zijn uiteraard van hane
welkom.
Frans Visser

" We'te Golng South"
Op 24 september 1988 in "De
Schalm" te Veldhoven, vindt er
een groots Barhershop-festival
plaats onder het motto:
"We're Going South".
"Southern Comfon Barher
Mates" en "Gals" organiseren dit
festijn.
In totaal treden 10 barbershopkoren en 5 kwanetten op uit Engeland, België, Duitsland en Nederland.

Naamgeving

Programma
's Middags van 14.30 uur tot
17.30 uur, "The Great Barhershop
Matinee".
Er zaJ veel te genieten zijn.

Herenkoor:
'Southern Comfon Barber Mates'.
Dameskoor:
'Soulhern Comfort Barher Gals'.
Achtergrond van de namen: Soulhem Comfon is een likeur op
basis van bourbon, en wordt sterk
geassociëerd met Het Zuiden van

's Avonds van 20.00 uur tot 23.00
uur. "The Great BarbershopEntenainment Show".
Met accenten op show en humor.
Daarna een spontane Afterglow.
U leunt op meerdere plaatsen aanschuiven om deel te nemen.
7
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nieuvvs van koren en kwartetten
( Vervolg)

Verder is er nog een georganiseerd Chorditorium vanaf 23.00
uur. Dit Chorditorium is niet alleen bedoeld voor de optredenden
van de middag- en avondshow,
maar ook voor U, belangstellende
barbershopper. Dit wordt gehouden in een aparte zaal.
U kunt U schriftelijk voor dit
Chorditorium opgeven, of op de
dag zelf bij de receptie. Voorkeur
wordt gegeven aan kleinere groepen (kwartetten en dubbel kwartetten).
Voor informatie en kaarten:
Frans Visser,
Postbus 606, 5600 AP Eindhoven .
Telefoon: 040 - 526463.

BHC ''The Seabonom

Slngers'' - Lelystad

Op 12 november 1988 organiseren
The Seabottom Singers haar jaarlijkse Barbershop-avond.
Medewerkende koren zijn: BHC
"Southem Comfort" uit Eindhoven, het dameskoor "The New
Landsingers" uit Lelystad en
BHC "The Seabonom Singers".
Het programma begint om 20.00
uur en duurt tot 22.30 uur.
Na afloop is er de gebruikelijke
vrije Afterglow.
Indien U aanwezig wilt zijn, kunt
U kaarten bestellen bij:
Bcp Vermeulen.
Gondel 11-17,
8243 PJ Lelystad.
Telefoon: 03200 - 21001

BHC " Coastline
Chorus''

- Vlissingen
"Jubilee By The Sea"
Op 25. 26 en 27 november 1988
hopen wij ons 5-jarig bestaan te
vieren. De "Sea Sound Singent
en "Coastline Chorus" hebben
8

zich voorgenomen dit op grootse
wijze te vieren in gezelschap van
zoveel mogelijk barbershoppers.
De locatie: Vlissingen. in het
fraaie hotel "Brinania" gelegen
aan de boulevard met schitterend
uitzicht op zee, wctar de zeeschepen op korte afstand voorbijvaren.
Wij hebben dit weekend de naam
meegegeven van "Jubilee, By The
Sea".
Op de show-avond zullen de jubilerende koren optreden met de
kwartenen uit deze koren.
Tevens 1ijn er onze Engelse
gasten, welke op zullen treden;
t.w. "The Crawley Chordsmen"
en de kwartenen ''Whisperwood"
en "Quarts Precision".
Het voorlopige programma
Vrijdag - 25 november
Receptie van ongeveer 19.00 uur
tot 21.00 uur, aangeboden door
het bestuur van beide koren.
daarna een chorditorium.
Zaterrhg - 26 oovember
Gedurende de morgen kan men
zich vermaken in de stad Vlissingen.
Coaching van 14.00 uur tot 17.00
uur.
Uitgebreid diner van 17.00 uur tot
19.00 uur.
Grootse show van 20.00 uur tot
23.00 uur.
Na afloop afterglow tot 03.00 uur
in de morgen

Zondag - Z1 november
Brunch van 12.00 uur tot 14.00
uur.
Hierna afterglow en afscheid van
de gasten.
Na al deze informatie rest mij alleen nog U van harte uit te nodigen voor dit grandioze weekend,
zodat wij met zijn allen hiervan
kunnen genieten.
Ik wil dan ook verzoeken. indien
mogelijk. snel te rea~eren zodat
wij ruimschoots de ujd hebben
all es in te plannen.
De kaartverkoop en de boekingen
lopen momenteel behoorlijk snel
Informatie wordt U gaarne verstrekt door:
Harrie Blaauw.
Oude Middelburgse Haven 2
4351 PA Veere.
Telefoon: 01181 - 964
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WAAROM EEN CABS-CONVENTIE !

Bob S/al'cnburg. Musical Coördinator

Herkent U het: veel mannenkoren
in Nederland waar het ontspannend zingen is, waar het leuk IS
om eens in de week te gaan repeteren. Eens in het jaar de grote
"uitvoering", een hoop familie in
de zaal en zingen maar. De dirigent bepaald vaak het repenoire
en maakt het zich gemakkelijk
door hetzelfde stuk ook b1j dne
andere mannenlcoren in te studeren.
Daar is allemaal niets op tegen en
duizenden mannen in ons land
voelen zich daat uitstekend bij.
Lid worden van de DABS betekent echter hel iets anders.
Al realiseren alle leden van de

koren en kwanetten verenigd in
de DABS zich dat misschien niet.
Als je alleen lid wordt vanwege
het andere repenoire dan doe je
de organisatie te kon. Er is meer!
Het is een goede traditie bij de
"barbershop-spon" om meer uit
je hobby te halen.
Daarom is indertijd (1938) de
SPEBSQSA opgericht. Deze organisatie stelt zich ten doel om het
barbershopzingen als stukje culruur te bewaren en het zinger ervan aan te moedigen. Het is daarom dat deze organisatie de muziek uitgeeft. Daarom ook worden
er workshops en harmony-colleges gehouden. En dan volgen de
zgn. "Conventions" om het geleerde in de praktijk te brengen
en om door een deskundige jury
te laten beoordelen wat de beste
barbershop-prestatie is.
Ik durf te stellen dat bij het barhershopzingen niet alleen de dirigent maar ook de individuele
zangers meer wordt bijgebracht
over de techniek van het zingen,
over hoe je je het beste kunt presenteren. hoe je het beste als
''professionele" amateur naar voren komt. dan bij welke organisatie ook.
We moeten de DABS zien als de
Nederlandse afdeling van de
SPEBSQSA. zij het met enige
aanpassingen in de regels. In ieder geval is het zo dat de DABS
dezelfde doelstelling heeft als de

DABS-TUNES
NIET
ONTVANGEN?

het wenselijk contact op te nemen
met:
Andries van der Meer,
telefoon: 03473 - 74908.

Indien U geen DABS-TUNES
heeft onl vangen kunt U het beste
contact opnemen met de secretaris van Uw koor of kwartet. Deze
ontvangt namelijk via de post de
exemplaren van DABS-TUNES
die voor Uw koor of kwartet
bestemd zijn.
Wanneer het secretariaat nog geen
DABS-TUNES heeft ontvangen is

KOPIJSWITING
VAN
DABS-T UNES

Amerilcaaose organisatie. Daarom
doet DABS ook het e.e.a. aan opleidingen (workshops, harmonycollege Nederland).
Een logisch gevolg hiervan is dar
de koren en kwanetten de verworven kennis laten horen op de
"Conventie". Om dan door een
deskundige jury te laten beoordelen wat goede en/of betere barbershop is. Natuurlijk komt er
dan uit wie het beste voldoet aan
de regels voor het barbershopzingen en wie het wat minder doet.
Belangrijk nog is dan na afloop
het gesprek met de jury, die aangeeft wat je goed doet en wat beter kan en hoe je dat kunt bereiken.
Als men zich met een koor of
een kwartet aanmeldt bij de
DABS is de consequentie dat je
je laat horen op zo'n conventie.
Daarbij vind ik het van groot belang dat chauvinisme en ongezonde rivaliteit achterwege blijven.
Het valt wellicht niet mee om. na
alle moeite die men zich heeft getroost, te moeten constateren dat
een ander het net even beter heeft
gedaan.

Het lijkt mij echter een goed uitgangspunt voor een organisatie
die gestoeld is op "harmony''.
Ik ben er trots op om van een
dergelijke organisatie lid en muzikaal coördinator te zijn.
Bob

Sla~·enburg

is 15 november 1988.
Noteer deze datum vast in je
agenda!
Al desenen die kopij hebben dienen d1e voor deze datum ingeleverd te hebben bÏJ:
Aat Snellinie
Hooskamperweg 5,
6741 CA Lunteren.

Het eerstvolgende nummer van
DABS-TUNES. nummer 88-3. zal
in de week van 11 december 1988
uitkomen.
De kopijsluiting voor dit nummer
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EEN
FIJNE AVOND
Nog even terug naar zaterdag 9
januari j .l.. naar zoals de kop van
dit verhaal zegt, "Een fijne
avond''.
Toen wij als Ganders die zaterdagmiddag om vijf uur in de bus
stapten samen met een aantal dames van de Goose City Singers,
waren wij allen zeer benieuwd
wat deze barbershop-avond ons
zou brengen.
In de bus kon de chauffeur zijn
cassettebandjes in de houder laten
want de zangstemming zat er al
vrij snel in.
Bij binnenkomst in "De Kentering" werd je direct opgenomen
in de bekende barbershopsfeer.
Vriendelijke begroetingen en "oude" bekenden.
We hadden ruim de tijd om de
inhoud van de kraampjes te bekijken en war te kopen.
Om acht uur begon het programma. Ook met woorden kan men
enthousiasme uitstralen: prima
gedaan bestuursleden.
Ob ja, nog even ging het "scheef'
met DABS, gelukkig alleen in figuurlijke zin. Gommen (onze
penningmeester) hoeft niet bevreesd te zijn. ook de financiële
leeuw zal het redden.
Overigens moest het trotse
DABS-embleem toch weg voor de

video van de convention 1987 uit
Amerika.
Wij mochten in het volgende
programma-onderdeel - de presentatie van de koren en kwanetten - als "Ganders" de spits afbijten. Hoewel er een pauze zat
russen de videofilm en ons optreden. waren we nog danig onder
de indruk van het Amerikaanse
barbershopzingen. Doch ook daar
is het een keer begonnen, dus er
tegenaan!
Of het harmonieus en al wat dies
meer zij was, laten we maar ter
beoordeling aan anderen over.
Hopelijk heeft men wat genoten.
Enthousiast zijn we wel en dat is
een goede basis. Voor alle barhershoppers is het goed om naar
elkaar te luisteren en daarvan te
leren wat wel en niet te doen. Zo
helpen we elkaar.
En dan, de afterglow. Wat een
sfeer. Barhershoppers die dit voor
deeerstekeermeemaaktenwisten
niet wat hun overkwam. Overal
stond men te zingen. In groepen.
klein of gfOOl zag je allemaal verschillende kleuren sweaters. en
dat is goed. Niet alleen zingen bij
je eigen koor, maar samen zingen
met andere koren geeft het gevoel
van; we horen bij elkaar.
Dabs-leden bedankt en veel saamhorigheid voor de toekomst gewenst in Barbershop-Nederland.
Dat was de opzet van de Werkgroep Zeeland. dat wilden we beleven op 21 maart in Goes en

daarvoor is 9 januari een gC\\eldige avond geweest.
Met de cat-songs in de bus waren
we snel weer thuis. Is de afstand
Rosmalen - Goes dan toch koner
dan Goes - Rosmalen?

Gander - 1]akko Hoekstra
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REYNOTRADE
Aluminium produlden met toekomst

om~o~~m&~
REYNOTRADE MAAKT DEEL UIT VAN REYNOLDS ALUMINIUM HOLDING BV
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BABS JUDGING SEMINAR OKTOBER 1987
~rs/118 ~

bet .MBS Iudging

SemilJII' op 10 en IJ oktober 1987

in het Crest hotel te Walsall,
Engeland.
(Door HBDS Eekels)

AlgemHn
De jurering van barbcrsbop-wedstrijden is in Engeland toevertrouwd aan het "Guild of Judges"
(Gilde van juryleden).
Een jury bestaat daar uit tenminste 5 leden: een voorzitter en
voor elk van de 4 verschillende
categorieën waarop wordt gejureerd l jurylid.
Deze categorieën zijn:
- sound (te vertalen als de klank
van het koor of kwartet en de
wijze waarop een lied wordt gezongen):
- interpreration (de wijze waarop
het lied door de zangers wordt
geïnterpreteerd):
- arrangement (is het lied in de
juiste barbershop-stijl geschreven);
- stage presence (hoe ziet het optreden van koor of kwartet er op
het toneel uit).

In elke categorie kunnen punten
gehaald worden:
- 200 punten voor Sound per lied;
- 100 punten voor de lnterpretation per lied;
- +10 of -Kl punten voor Arrangement per lied;
- 200 punten voor Stage Presence
voor het totale optreden.
Wie de meeste punten haalt is
winnaar (ik zeg dat er maar even
bij, want bij de Engelsen weet je
het maar nooit).

In Engeland word je niet zomaar
jury-lid. Het Gilde bewaakt de
kwaliteit van de jury-leden die
een lange weg te gaan hebben
voordat ze de hoogste rang van
"Member" bereikt hebben. Wie
als jury-lid begint heet "Applicant" (een soon van sollicitant

dus). Je bent Applicant wanneer
je naar tevredenheid van het Gilde een vragenlijst hebt beantwoord, waaruit enige elementaire
kennis van muziek en speciaal de
barhershop-muziek is gebleken.
Wanneer het eerste judge-seminar
met goed gevolg door de Applicant is doorlopen wordt hij "Student". De Student moet wederom
versehitlende seminars mlgen, literatuur bestuderen en als schaduw-jury-lid enige wedstrijden
jureren.
Als zijn jurering van deze wedstrijden niet te veel afwijkt van
de uitslag·van de "echte" jury
kan hij bemrderd worden tot
"Associate Member".
Blijft hij zijn best doen, seminars
mlgen, wedstrijden jureren en
slaagt hij voor enkele examens.
dan volgt bevordering tot de
hoogste in rang, de "Member''.
Vanaf Applicant tot Member gaan
er zo'n 4 à 5 jaar overheen.
AJs Nederlander mocht ik op 10
en 11 oktober zo'n jury-cursus bijwonen onder de voorwaarde dat
ik lid werd van hun "Club-atLarge". AJs lid van de "Club-atLarge" ben je lid van de British
Association of Barbershop Singers
(MBS), zonder lid te hoeven zijn
van een bepaald koor aldaar.

De cstegorle Sound
Wie als Sound-jury-lid een wedstrijd jureen kan niet volstaan
met op zijn formulier aan te geven "dat het wel goed klonk" of
zoiets. Alhoewel hij alleen aan de
voorzitter van de jury zijn punten
dOO.IJeeft. zal hij toch na de wedstrijd zijn beoordeling van het optreden aan het koor of kwartet
moeten kunnen verantwoorden.
Om het jury-lid daarbij te helpen
is het onderdeel Sound verdeeld
in een aantal aspecten, die elk
weer zijn onderverdeeld in speciale aandachts$ebieden.
Zo onderscheadt men:
- Intonatie (o.a zuiverheid, toonvastheid, vibratie):

- Uniformiteit (o.a. zelfde klank,
ademhaling);
- Onderlinge volume (o.a. ten
aanzien van melodie, harmony
en accoordbalans);
- Precisie (o.a. bij inzet en afsluiten}.
De uiteindelijke totaalscore geeft
het koor of het kwartet - ten aanzien van de Sound - de kwalificatie:
- "superior" 161 - 200 punten;
- "above average" (boven het gemiddelde) l21 - 160 punten;
- "average" (gemiddeld) 81 - 120
eunten;
- 'below average'' {onder het gemiddelde) 0 - 80 punten.
Het aardige van dit seminar was
dat er meteen in praktijk geoefend
kon worden. Zowel door middel
van op cassettebandjes opgenomen uitvoeringen als door middel
van "live" optredens door enkele
kwartetten, waaronder BABS-winnaars van 1987 "Times Square".
Tot mijn verbazing bleek een grove inschaling van de kwanetten in
een van de hierboven genoemde
kwalificaties voor geen van de
cursisten (waaronder ik zelf) een
groot probleem op te leveren. Vele malen moeilijker was de verantwoording van je keuze daarna
tegenover de vier heren van het
kwartet.
Naast praktijk-oefeningen kregen
wij ook onderricht in de theorie
van het barbershopzingen. Bijvoorbeeld: waarom "ringen" bepaalde akkoorden wel en andere
niet. Ook de regels van de barhershop harmony werden uitgelegd.
Tenslone werd aandacht geschonken aan de wedstrijdregels die
voor alle wedstrijden in Engeland
gelden.
Voor geïnteresseerden liggen de
wedstrijdregels, de jury-formulieren en het manual van het Gilde
bij mij ter inzage.
Telefoon OIO - 4517486.
IJ

