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TEN GELEIDE 
"Grote gebeurtenissen werpen 
hun schaduwen vooruit", maar 
diezelfde gebeurtenissen blijken 
achtentf een storm te kunnen ont
ketenen. 
Dat moeten we wel geloven als 
we de meer dan enthousiaste arti
kelen zien die we hebben ontvan
gen over het Harrnony College 
1988. Er zitten misschien wat 
herhalingen in, maar wie zal kun
nen gaan schrappen in artikelen 
die zo recht uit het hart op papier 
zijn gezet? 
Dat enthousiasme spreekt trou
wens ook uit Ton van Aart's arti
kelen over de start van het 
DABS-Chorus (nog zonder naam!) 
en het initiatief om koren en 
kwartetten in ons blad nader met 
elkaar kennis te laten maken door 
een presentatie, uiteraard met 
foto. 

U vindt in dit nummer een uitno
diging voor het een-jarig bestaan 
van de DABS. Het zal zeker een 
feestelijke gebeurtenis worden. 

In barbershopkringen in Amerika 
is Dabs-Tunes nu ook bekend. 
Lees het artikel hierover. 

In Veldhoven vond de barhershop
happening "We're Going South" 
plaats. U treft een aardig artikel 
bierover aan. 

Ook hebben we enkele kolommen 
besteed aan de uitgave van een 
nieuY.-e brochure van Holland 
Hannony. 

Aan kopij ditmaal geen gebrek; 
we hopen het zo te houden. We 
hebben in ons barbershop-gezel-

schap genoeg mensen die blijk 
hebben gegeven te "kunnen" 
schrijven. Als ze het dan ook nog 
"willen" en het ook "doen", dan 
kunnen we alleen maar groeien in 
omvang en kwaliteit. 

Over enkele weken is het alweer 
Kerstmis. De Redactie wenst alle 
barhershoppers en hun gezinnen 
prenige feestdagen in "Good Har
mony''. Met veel plezier hebben 
we in '88 "Dabs-Tunes'' voor jul-

Lie gemaakt. In '89 nemen we de 
redactionele draad weer op om 
een bij voorbaat turbulent bar
hershopjaar te verslaan. 

~ Joop Vermaak - Red. 

FROM THE CHAIR 
Terugzien en 
nog eens na
gaan wat er al
lemaal in een 
afgelopen jaar 
is gebeurd is 
een doodnor
male zaak in de 
maand decem

Thco C. van DijJ. ber. 
Geldt dat ook 

voor een vereniging die pas één 
jaar oud is? 
Ik denk van wel, want als je in
derdaad eens op een rijtje zet wat 
we als DABS hebben bereikt tot 
zover, dan mogen we zeer opti
mistisch zijn voor de toekomst. 
Zoveel verschillende verenigingen 
en kwartenen samenbundelen en 
dan streven naar een opzet en 
programmering waarin ieder zich 
kan vinden is een hele opgaaf. 
Er zijn soms beslissingen te ne
men die de een beter past dan de 
ander of waar de een wel en de 
ander (nog) geen brood in ziet. 

En toch is het flitsend gegaan dit 
eerste jaar. 
De Raad van Afgevaardigden 
blijkt een college te zijn dat el
kaar vertrouwt en aanvoelt, een 
college ook dat kennelijk Uw al 
Ier vertrouwen heeft, gezien de 
snelheid van beslissen in vaak 
toch wel principiële zaken. Dat 
stemt tot vreugde en maakt het 
richting geven aan de DABS tot 
een genoegen voor alle direct be
trokkenen. 

Hoogtepunt dit jaar was zeker het 
Harmony College in Nuland . Ver
derop in ons blad zult U daar de 
verslaglegging nog van aantreffen. 
Maar wat mij betreft: een gedurf
de onderneming (Je moet toch 
maar een stel kamers bespreken. 
zalen vastleggen, gasten uitnodi
gen en financiële verplichungen 
aangaan van duizenden guldens) 
is een happemng v-c1n de eerste 
orde geworden, een happentng die 
onze Association direct al volwas-



sen heeft gemaakt. zeker in de 
ogen van vertegenwoordigers van 
bet Koninktijle Nederlands Zan
gers Verbond die daar waren op 
onze uitnodiging. De cOITlllÛssie 
Harrnony College alle hulde!!! 
\bons ons ''Nationale Koor", 
whow, that's something ..... 
Dat wordt wat in Engeland op de 
Convention als we daar aankomen 
met meer dan honderd man. Voor 
Bob Slavenburg een hartstilclce 
leuke klus om ons allen zeer en
thousiaste barhershoppers tot een 
eenheid te smeden. llc ben er 
voor geen cent bang voor dat het 
hem niet zal lulclcen. integendeel. 
Voor onze Reiscommissie zal het 
een proeve van bekwaamheid 
worden. 

Het woord commissie is nu een 
paar maal gevallen. Wel mensen, 
we bestaan bij het goed werken 
van die commissies, die steeds 
gevormd worden uit bestuursleden 
aangevuld met leden van de Raad 
van Afgevaardigden of zelfs van 
mensen buiten dit orgaan. Op dit 
moment is zo'n plukje mensen al 
reeds bezig met onze eerste con
ventie. Dat wordt november vol
gend jaar, maar toch moet daar 
nu al mee begonnen worden. En 
dat men er nu reeds plezier aan 
beleeft kan ik U verzekeren, im
mers de samenwerking is opti
maal onderling, iedereen spant 
zich in en ziet bijna direct resul
taat van wat we aan het doen 
zijn. 

a Ik kan me werkelijk geen 
betere Kerstwens aan U bedenken 
dan: doo~aan in het tempo waar
in we bez1g zijn, afgezien dan na
tuurlijk van U allen persoonlijk 
een goede Kerst te wensen .voor 
U en de Uwen met voor 1989: 
All In Harmony. 

Theo C. van Dijk 
Chainnan 

DABS-TUNES 

UITNODIGING VOOR 
EEN.JARIG BESTAAN DABS 
Op de Afgevaardigden Vergade
ring van 22 oktober j.l. is de da
tum vastgelegd om het een-jarig 
bestaan van de DABS te vieren. 
Op zondag 26 februari 1989 
wordt dit heuglijke feit gevierd in 
"De Kentering" te Rosmalen. 
Evenals op de Inaugeratie-avond 
van 9 januari 1988 wordt ieder 
koor en kwartet hlerbij uitgeno
digd en ..... verwacht, uiteraard 
met "aanhang". Met "aanhang" 
wordt iedereen bedoeld; gezins
en familieleden en natuurlijk ook 
zangvrienden etc. 

Heel toevallig was er op deze dag 
ook een repetitie gepland van het 
DABS-chorus. Dus een logische 
gedachte van het bestuur is, zowel 
de repetitie als het een-jarig be
staan van de DABS te combine
ren. 
Grofweg ziet de indeling van de 
dag er als volgt uit: 
Om 10.00 uur aanvang van de re
petitie van bet DABS-chorus. 
Deze repetitie is om ±13.00 uur 
afgelopen. De leden van dit cho
rus kunnen, zoals g~. hun 
gezinsleden (dus ook kinderen) 
meenemen op deze barbershop
feestdag. 

Na deze repetitie kan er geluncht 
worden. 
Op dit moment is nog niet hele
maal duidelijk hoe die lunch eruit 
gaat zien, maar het bestuur zal 
het wel goed reçelen. Nadere in
formatie volgt Uiteraard nog. 
Net voor of tijdens de lunch ko
men dan inmiddels de overige 
barhershoppers binnen. 
De dan complete koren en kwar
tetten (want dat verwacht ieder
een) kunnen dan aanschuiven 
voor de Algemene Jaarvergade
ring die ornstreeks 14.00 uur zal 
aanvangen. 

Deze Algemene Jaarvergadering 
is dus niet alleen voor Afgevaar
digden bedoeld, maar voor alle 
individuele leden van de DABS. 
De aanwezige belangstellenden 
kunnen nu als gast eens meerna-

leen hoe er onder barhershoppers 
vergaderd wordt. 
Het bestuur heeft de bedoeling 
een KORTE agenda aan te hou
den, zodat er snel overgegaan kan 
worden tot misschien wel het 
Jeuleste en belangrijleste onderdeel 
van de dag: Optredens van koren 
en kwartetten. Uiteraard voor de 
koren en kwanctten die lid zijn 
van de DABS. 
\bor ieder DE gelegenheid zich 
te presenreren, niet in competitie
verband, dat bewaren voor onze 
Conventie in november 1989. 
Ook belqsteUende koren en 
kwartetten die nog géén lid zijn 
van de DABS kunnen zich, na in
schri jVÎJJ8 bij Aal Snellink ( secre
taris). presenteren. 
Op voorband kunnen we zeggen 
dat dit wederom een barbershop
fesbjn zal worden. 
Het D.US-bestuur geeft nog niet 
aU .. . ideeë 
0: !"tf~ :::t.;. ~aar 
we waen dal er niets zal schorten 
aan eea perfeae orpnisatie. 

Besturm. ~ co overige 
barhersboppers DOleer deze dag in 
je koor-. banet- <X privé-agenda. 
Royaal op tijd koml er meer in
formatie via het secRiariaat van 
de DABS. 

Ton WUI Aart-Red. 

KOPIJSWITING 
VAN 

DABS-TUNES 
Het eerstvolgende nummer van 
DABS-TUNES, nummer 89-1, zal 
medio maart 1989 uitkomen. 
De kopijsluiting voor dit nummer 
is 25 februari 1989. 
Noteer deze datum vast in je 
agenda! 
Al degenen die kopij bebbeu die
nen die voor deze dalum ia&de
verd te hebben bij: 

Aat Snellink 
Honskamperwea S. 
6741CA~ 



IN MEMORIAM 

Theo Sinnige 

Op 15 oktober j.l. ontvingen wij 
bericht van het plotseling overliJ
den van Tbeo Smni~e. 
Hij was een actief bd en sinds 
een jaar \OOrzitter van "The Mid
hoUand River Blenders" uit Vleu
ten/De Meern. 
In de vergaderingen, \OOrafgaan
de aan de oprichting van de 
DABS liet hi. zich regelmatig ho
ren door blij~ te geven van een 
beidere kijk op de dingen. Mede 
door zijn inbreng zijn belangrijke 
zaken goed geregeld. 
Als voorzitter van zijn koor 
kwam hij, indien nodig, met een 
goedwerkend compromis. Lei
dinggevende kwaliteiten waren on
miskenbaar aanwezig. 
Wij zullen hem allen missen als 
barbershopvriend. 
Wij wensen zijn vrouw Anneke 
en de kinderen alle sterkte toe om 
dit verlies te dragen. 

Redactie 

DISTRIBUTIE 
VAN 

DABS-TUNES 
DABS-TUNES bet informatieblad 
\OOT de leden van de "Dutch As
sociation of Barbershop Singers" 
wordt automatisch toegezonden 
aan de secretariaten van de BHC's 

en BHQ's, die het op haar beun 
uitdelen aan de leden van deze 
koren en kwanetten. 
Bovendien worden er DABS
TUNES aan de besturen van be
vriende Oljl~isaties ~estuurd . 
Evenwel dtt informatieblad is niet 
alleen \OOT barbershoppers be
stemd, maar \OOT ieder die be
langstelling heeft \OOr barbersbop 
in het algemeen en in het bijzon
der informatie over OABS, koren 
en kwartetten. 
Dit alles staat uitgebreid geschre
ven in DABS-TUNES. 
Voor deze belangstellenden is er 
de mogelijkheid van een abon
nement. 
Dit abonnement kost f 12,50 per 

DABS-TUNES 

jaar, en U ontvangt dan DABS
TUNES ongeveer 5 x per jaar. 
Het abonnement kan elk gewenst 
moment ingaan en wordt automa
tisch verlengd, tenzij 2 maanden 
vóór elk nieuw kalenderjaar 
schriftelijk is opgezegd. 

U kunt zich opgeven bij: 
DABS-TUNES 
Hooskamperweg 5, 
6741 CA Lunteren. 

Beste barherschoppers het is leuk 
wanneer juUie trachten ons club
blad aan de man te brengen. Im
mers op deze manier maken we 
onze hobby aan een groter pu
bliek bekend. 

NIEUWE RUBRIEK IN DABS-TUNES: 
BHC's EN BHQ's IN DE PICTURE 

Nu elke Barbershopper in Neder
land een beetje gewend is geraakt 
aan "Dabs-1\mes", als clubblad 
van de DABS, is het wel net zo 
aardig om via dit blad nader met 
elkaar kennis te maken. 
Op de pagina "Organisatie en Le
den van de DABS" staat elk koor 
en kwartet vermeld, keurig in een 
rijtje op alfabetische volgorde. 
Deze puur zakelijke opstelling is 
10$isch omdat het een vaste ru
bnek is. Maar steeds wanneer ik 
het blad lay-out. rijzen bij mij en
kele vragen zoals: "Hoe ziet dit 
koor of kwartet er nu eigenlijk uit 
tijdens hun optredens? Hoe ko
men ze aan hun naam? Hoe heten 
de kwartetleden en welke stem 
zingen zij? Wat waren leuke her
inneringen en prestaties?" 
Vragen die jullie allemaal kunnen 
beantwoorden. 

Daarom hebben wij als Redactie 
het volgende bedacht. 
In elk nummer van "Dabs-Tunes", 
te beginnen met nummer 8911. 
kunnen twee koren en twee kwar
tetten zich presenteren met een 
aardige foto en een stukje tekst. 
De Redactie zal steeds zelf bet 
initiatief nemen en contact opne
men met de koren en kwartetten. 
De naam van deze rubriek zal 
zijn: 
'BHC's EN BHQ's IN DE PICTURE'. 

Inmiddels kan de secretaris of 
PR-man van koren en kwartetten 
zelf al zorgen \OOr een profiel
schets en een fraaie foto (liefst 
zwan/wit), zodat wanneer je be
naderd wordt, het misschien een 
kwestie van enkele kleine aanpas
singen in de tekst is. waardoor al
le gegevens up-to-date zijn. 

'Dabs-1\mes'' zal vijf maal ver
schijnen in 1989, wat betekent dat 
in één jaargang iedereen aan de 
beun komt. 

Wij aJs Redactie hebben o.a. tot 
taak van "Dabs-Thnes" een aardig 
blad te maken én te houden. Jul
lie kuMen ons daarbij helpen. 
Royaal voor de kopijsluiting van 
nummer 89/1 zal ik contact opne
men met twee koren en kwartet
ten, zodat er voldoende tijd zal 
zijn om een goede presentatie te 
maken. 

Ton van AaiT - Red. 
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DABS-TUNES 

·ORGANISATIE EN LEDEN VAN DE DABS 

• bestuur 

• voorziner Theo C. van Dijk 
Molenstraat 18, 
5211 DR 's-Henogenbosch 
Telefoon 073-145550 

• secretaris Aat J. Snellink 
Hooskamperweg 5, 
6741 CA Lunteren 
Telefoon 08388-3664 

• Penningmr. Gommen Burger 
Steenweg 15. 
4423 AL Schore 
Telefoon OI 102-43580 

• Public Relations 
Andries v.d. Meer 03473-74908 
Vacature 

• Muzikaal Coördinator 
Bob Slavenburg 03473-72770 

• leden BHC's 

EDE 
BHC - The Mldland Harmonlzers 
Secr.: A. Soellink. Hooskamperweg 5, 
6741 CA Lunteren, tel. 08388-3664. 
Repetitie: donderdag 20.00-22.30 uur. 

EINDHOVEN 
BHC • Southem Comfort Berber 
Mates 
Secr.: F. Visser, Burg. Vogelspad 14, 
5616 JK Eindhoven. tel. 040-526463. 
Repetitie: woensdag 20.00 - 22.30 uur. 

GOES 
BHC-The Gaggllng Ganders Gang 
Secr.: J. Kooning, Elenbaasstraat I. 
4458 AE ·s Heer An;ndsk.erke. 
tel. 01106-1980 
Repetitie: donderdag 20.00- 22.30 uur. 

HAROERWIJK 
BHC - The Dolphln Berber Mates 
Secr. H. Feitsma. Klavermeen I, 
3844 PR Harderwijk, tel. 03410-18008. 
Repetitie: woensdag 20.00 uur. 

LELYSTAD 
BHC - The Seabottom Singers 
Secr.: W. Zaalmink, Jol 30-29, 
8243 HA Lelystad, tel. 03200-27785 
Repetitie: woensdag 20.00 - 22.30 uur. 
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DE MEERN 
BHC - The Mldholland Alver 
Blenders 
Secr.: J. Bok. Laan 1954. nr. 12 
3454 CR De Meern, 
tel. Q3406-fj21J78. 
Repetitie: dinsdag 20.15- 22.30 uur. 

NIEUWEGEIN 
BHC-The Heart of Holland Chorus 
Secr.: W. van Basten, Postbus 291, 
3430 AG Nieuwegein. 
Info: tel. 030-714484 
Repetitie: dinsdag 20.30 uur. 

VUSSINGEN 
BHC - Coaatllne Chorus 
Secr.: H. Blaauw. Oude Middelburgse 
Haven 2. 4351 PA Veere, 
tel. 01181-964. 
Repetitie: dinsdag 20.00 uur. 

WINTERSWIJK 
BHC - The Greyhound 
Barbefshop Stngers 
Secr.: P. Kos, Scholtenenk 43, 
7101 SJ Wmterswijk, tei.05430-17839. 
Repetitie: woensdag 19.45 - 21.30 uur 

ZAANSTAD 
BHC - Whale City Sound 
Secr.: A. Selie. Thijssehof 3. 
1504 LA Zaandam, tel. 075-314014. 
Repetitie: dinsdag 

• leden BHO's 

HARDERWIJK 
BHQ - Four Wheel Drive 
Info: 8. Bouwer. Bentinckstraat 8. 
3882 EC Putten, tel. 03418-53773. 

HARDERWIJK 
BHQ • Mld Four 
Info: B. Taylor, Tromaniaan 23, 
3844 BE Harderwijk, 
tel. 03410-15471. 

'•HERTOGENBOSCH 
BHQ-Barbershop Gents' Quartet 
Info: T. van Aan, 
Secr Wagemakersstraat 21. 
5236 XA 's-Henogenbosch. 
tel. 073-421191. 
m.i.v. I febr. 1989: 
Derde Morgendreef 20, 
5233 NK 's-Hertogenbosch 

NIEUWEGEIN 
BHO - For Pleuu~e 
Info: W. Elsink, Nachtegaal 16. 
3435 AK Nieuwegein, 
tel. 03402-37313 

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

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

VLISSINGEN 
BHQ - Special Delfvery 
Info: L. Schoute. Kasteelstraat 54. 
4381 SL Vlissingen. 

WAGENBERG 
BHO • De Sox B.S.O.S.T. 
Info: J. van Wonderen, Dorpsstraat 11, 
4845 CC Wagenberg. 

ZOETERMEER 
The Four Grey Heada 
Info: J. Denies, DunaniStraat 1049. 
2713 TM Zoetermeer. 
tel. 079-166905 

DABS- TUNES 
INFORMATIEBLAD 
\UOR DE LEDEN 

VAN DE 
DUTCH ASSOCIATlON 

OF 
BARBERSHOP SINGERS 

redectl..na 
-no.BS • Tt;SES" 

HONSKAMPERWEG 5, 
6741 CA LONTEREN 

redactie 
TOS VA."'' MRT- LAY-Ol'T 

ASORIES VAS DER MEER- PR 
VACATI:RE - PR 

JOOP VERMAAK · EISD-REIW:TIE 

a oJ:!OO - 60905 

\lEf.lEDE.'I: Kll !1.-..'ES ZICH 
M!I.'MELDES OP HET 

REJ;W;TtE-A.DitfS \OOR EE.'I: 
ABOSSEME!\7 VAS /12J0 PER JAAR 



DABS HARMONY COLLEGE '88: 
EEN ECLATANT SUCCES ! 
Hannony College 1988, I was 
there, you too? Dat moet haast 
wel, want als je zo'n 120 barher
shoppers op zaterdag 17 en zon
dag 18 september j J. in motel 
Nuland mag begroeten. dan kun 
je rustig stellen. dat een belang
rijk deel van het ledenbcstand van 
DABS daar aanwezig was. Overi
gens was het een zeer internatio
naal gezelschap. Het Brusselse 
kwartet "Capita! Chordsmen" was 
er met David Sicinner (typisch 
Belgische naam overigens), twee 
Engelse teachers, good old Joho 
Orant en Mister Emotion, Tony 
Searle en een Amerikaanse gigant 
van SPEBSQSA. Stage Presence 
bimself. Oary Stamm met zijn 
vrouw Ruth. En wat dacht U van 
het Koninklijk Nederlandse Zan
gersverbond in de persoon van 
Jan Heymink-Liesen? In bet be
gin nog wat afwachtend, maar op 
zondag volledig bevangen door de 
barbershop-koorts. Jan was mijn 
kamergenoot; hij snurkt in C
groot. Natuurlijk was Bob Slaven
burg aanwezig als leraar en als 
dirigent van de openings-sessies. 
En Dolf Kaper was er en "Why 
Four" en ..... wie eigenlijk niet? 
Theo van Dijk was er niet! Onze 
voorzitter genoot van de zon in 
de Algarve, maar met zijn ge
dachten in Nu1and heeft hij mij 
later veneld. 
Aoor van Erp was er ook. diri
gent van een van onze beste da
meskoren. Met Floor heb ik, 
licht beneveld door het Brabantse 
bier en het late uur (was het drie 
of vier uur in de nacht?), zeer 
uitvoerig gediscussiëerd over het 
nut van samenwerkin~ en de 
noodzaak van professtoneel opge
leide dirigenten. 
Wij werden het eens, maar ik 
weet niet meer precies waarover. 

De o~anisatie liep gewoon lekker 
(Andnes. Peter, Aat en vele ande
ren: bedankt!). 
Veel gezongen, veel geleerd, goed 
gegeten, beschaafd gedronken en 
niet geslapen; konom een prima 
weekend. 
Gary kwam vooral op zondag op 

dreef (op zaterdag was zijn neus 
op dreef: zwaar verkouden), maar 
altijd deskundig en zeker van zijn 
(kappers-)zaak. 
Oary was vanaf zijn komst in 
Holland continu "impressed". 
Onder de indruk van de opkomst, 
van de organisatie, van de entou
rage, van mijn Engels (ach ja bet 
ging hem ook aardig a1) en van 
ons enthousiasme. Gelijk had hij. 
de stemming (meestal in Bes) was 
buitenge\\OOn goed. Geen wan
klank (nou ja, figuurlijk dan), 
geen omvallende flip-overs en 
geen Belgenmoppen (om de vijf 
leden van het Belgische kwartet 
niet te beledigen). 

Joho Orant heeft altijd dat imago 
van "onverwoestbaar" over zich 
en hij weet zelfs met een sigaret 
in ziJn mond nog een dubbele 
ovenoon te produceren. Joho zet
te alle dirigenten van DABS weer 
even met beide benen op de 
grond, door keihard te poneren 
dat muziekkennis mooi meegeno
men is, maar dat kennis voor 
hém op de laatste plaats komt. 
Heren dirigenten (waaronder ik
zelf) hopelijk was Uw vader of 
moeder dingent. anders kunt U 
beter bariton gaan zingen! 

Tony presteerde het om ons tij
dens zijn workshop bijna te laten 
janken van emoties. Barbershop is 
fun? Ve~Jeel het maar! Barber
shop is 'emotion". Nou, vooruit, 
lachen mag ook en wie een zaal 
plat krijgt ~et of zonder zakdoek 
IS goed bez1g. 
Tony leerde ons ook in een geza
menlijke sessie, binnen drie kwar
tier, een nieuw lied (Sing. Sing. 
Sing). 

"Why Four" liet menig begin
nend barhershopPer de sensatle 
van het kwanetzmgen voelen. 
Bob bracht afwisseling in een 
repetitie-avond en Dolf legde ge
duldig uit wat barbersbopzingen 
nu écht inhield. 
Zelf mocht ik het jureren promo
ten en zowaar, er zaten potentiële 
referees tussen mijn gehoor. 

DABS-TUNES 

In de Tag-contest heb ik interna
tionaal gezongen met een Belg, 
een Amerikaan en een Engelsman 
en ben ik lokaal afgegaan door 
mij tijdens de eerste poging niet 
aan mijn tekst en niet aan mijn 
panij te houden (ik zong bariton. 
maar dat begreep U al). 
De tweede keer ging echter zo 
goed, dat ik nu nog niet begrijp 
waarom wij die prijs niet hebben 
gewonnen. 

Er was nog een ~elegenheids
kwartet dat niet m de prijzen 
viel. maar dat kwam omdat zij 
zich pas twee uur na sluitin~stijd 
op het podium meldden. ZiJ had
den drie uur lang op het toilet ge
oefend, zonder pitchpipe, zonder 
dat er iemand muziek kon lezen 
en zonder dobbelstenen om uit te 
maken, wie van de drie leads nu 
een andere panij moest gaan zin
gen. 

Harmony CoiJege 1988, voor mij 
een succeli. Volgend jaar komt er 
weer een, daar kunt U van op 
aan. Uw opmerkingen op de eva
luatieformulieren nemen wij zeer 
ter hane. 
Als U nou Uw coiJega-zangers 
die er niet waren enthousiast 
maakt, huren wij in 1989 de 
Ahoy-hal af. 
Ik moet stoppen want de telefoon 
gaat. 
Het was Oary Stamm. Of Bob en 
ik volgend jaar naar Amerika ko
men. O.K. Theo? 

Sin(g)cerely yours, 
Hans Eekels 
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EEN TERUGBLIK OP HET HARMONY COLLEGE 1988 
Gelukkig zijn er barbenbop
pers in Nederland die bet 
aandurfden een stukje te 
schrijven over het Harmony 
College 1988. 
Op de navolgende pagina's 
leest U hun bevindingen. 

Een stukje schrijven over het eer
ste Harmony College, door DABS 
georganiseerd. is geen eemoudige 
taaie. 
Algemene indrukken zijn snel 
weer te geven, maar schrijven 
over het gevoel dat dit weekend 
teweeg bracht is minder gemak
kelijk. 
De docenten waren fantastisch, 
want met hun enthousiasme en 
hun plezier in het overbrengen 
van kennis. hebben zij voor een 
fijn weekend gezorgd. 
Daarnaast stonden een goede or
ganisatie en accomodatie borg 
voor het slagen van dit College. 
\OOr mijzelf zie ik, achteraf. 
door het weekend heen een rode 
draad l?.JM:n· De zaterdag was 
voor miJ de dag van het overbren
gen van emoties, die ten grond
slag liggen aan de song, de in
houd bepalen en die naar boven 
laten komen. 
De zondag was voor mij een ver
dieping van ~n aspekt van die 
emoties. nl. de klank en de 
klankvorm ing. 

l6ttlrûf 
De sessies: Interpreteren, Stage 
Presence en Dirigeren gingen 
over: weet wat je zingt, breng die 
emotie over, laat het zien en deel 
de boodschap met een ander. 
ledere docent bracht zijn verhaal 
op enthousiaste wijze. 

Stage Presence, gegeven door 
Gary Stamm (later hoorde ik dat 
hij niet geheel fit was) begon van
uit de basis: de houdinB,. 
Door middel van praklijkoefenin
gen werden deze zaken weer eens 
opgefrist. 

De sessie Dirigeren (John Graot) 
ging dieper in op de kwaliteiten 
die een dirigent zou moeten heb
ben naast de keMis van muziek. 

Dirigeren is niet alleen maar het 
slaan van de maat, maar is het 
overbrengen van de boodschap 
door middel van o.a. body langu
age en andere vaardigheden. Te
vens werd even stilgestaan bij de 
taken van de dirigent samen met 
een soon Musical Team. 
In de sessie Interpretatie (Tony 
Searle) werd op plastische wijze 
duidelijk gemaakt wat de gevol
gen van slechte interpretatie kun
nen zijn: een koude, kille song 
zonder innerlijke en uiterlijke 
emotie. 
Vervolgens werd besproken hoe 
dit ondervangen zou kunnen wor
den. 

De dag werd afgesloten met een 
heerlijk diner en een daarop aan
sluitende gezamenlijke sessie. 
Een Tag werd even doorgenomen 
en er was een soon Forum. dis
cussie n.a.v. gestelde vragen. 
Op mij maakte de meeste indruk 
het antwoord op de vraag: Welke 
richting moeten we gaan met 
"ons" koor, plezier of hoge kwa
liteit! 

De cultuur van Barbersbopsinging 
is streven naar zo goed mogelijk 
zingen en het toetsen van elkaar 
d.m.v. Conventies. 
Het plezier moet zijn goed te zin
gen en daar trots op te zijn. Het 
wordt onderstreept dat dit een 
moeilijk probleem is als je dit 
niet vooraf duidelijk hebt gemaakt 
en!of gekregen. 

De Tag Contest later op de avond 
was een ludiek middel om ieder
een aan het zingen te krijgen. 
Voor mijzelf had het wat meer 
gestructUreerd mogen zijn, zeker 

als blijkt dat verschillende kwar
tetten niet eens weten dat men al 
begonnen is of dat het eigenlijk al 
is afgelopen. 
Wel goed voor de lachspieren. 

lDRdlf 
Na weinig slaap en een goed ont
bijt begon de tweede dag. Een 
goed vervolg op de eerste drie 
sessies met als rode draad (reeds 
gezegd) het verdiepen van de 
emotie d.m.v. mogelijkheden t.a.v. 
de klank en klankvorming. 
Er moest helaas een keus ge
maakt worden tussen een 7-tal 
verschillende sessies. Mijn keus 
was: 
- Barbershopsinging (Gary 

Stamm); 
- Expanded Sound (Joho Grant); 
- Stemvorming (Tooy Searle): 
- Repetitie-organisatie (Bob 

Slavenburg). 

Bij Barbershopsinging werd inge
gaan op de oorsprong van deze 
manier van zingen en de rol van 
de huiskamermuziek, met als ba
sis het improviseren met andere 
slempanijen op een bestaande 
melodie zonder deze te verande
ren (woodshedding). 
De gemakkelijke melodie. een
voudige tekst en het veelvuldig 
voorkomen van bepaalde akkoor
den werden ook nog genoemd al!> 
kenmerken van een barbershop
song. 
Tot slot werd nog ingegaan op de 
organisatie in Amerika. 

Bij Stemvorming was Tony Searle 
weer op zijn best. Het was een 
genoegen hem te horen venellen 
over de boven- en ondertonen in 
samenhang met de klankvorming. 
Het enthousiasme, iemand in zijn 
ervaring te laten delen. werkte 
erg aanstekelijk. 
De praktische oefening bij de 
klinkervorming en de hulpmidde
len daarbij (de vingers en de 
duim) waren een goede les voor 
mij. Ik moet bekennen dat het 
slot van de sessie, het zin~en van 
Heart Of My Hean mij kippevel 
gaf. en ik meen te mogen stellen 
dat meerderen dit gevoel hadden. 
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Expanded Sound door John Grant 
was erg theoretisch, maar door 
het enthousiasme waarmee de stof 
werd gebracht was de sessie toch 
boeiend. De hamvraag was eigen
lijk: waarom "ringen" akkoorden, 
wat zijn boven- en ondertonen en 
hoe ontstaan u? 
De praktische oefening was zoals 
bij tedere sessie natuurlijk een 
vast onderdeel, dat sprak mij erg 
aan. 
Als hoofd-item begreep ik uit de
u sessie. dat de stemvorming en 
de klankvorming belangrijk zijn 
om overtonen hoorbaar te produ
ceren en dat het heel moeilijk is 
om zuiver met een muziekinstru
ment, dat een vastgesteld aantal 
trillingen heeft (en de menselijke 
stem niet) te zingen. 

Repetitie-organisatie werd door 
miJ gekoun als ondersteUnill$ van 
mijn werk in het MUT (Mustcal 
Team) van ons koor. 
Een boeiende ervaring met toch 
wel nieuwe achtergrondinforma
tie. 
De lunch en de gezamenlijke ses
sie daarna waren amusant en toch 
ook zeer leerzaam omdat Gary 
Stamm en Tony Searle ons een 
stukje praktische kwaliteit lieten 
zien. 
Gary met de nadruk op de basis
houding bij het zingen en Tony 
met het instuderen van een door 
hem geschreven en gearrangeerde 
song. 

Contilil/I 
Terugkijkend op dit Harmony 
College komen natuurlijk heel 
veel indrukken weer naar boven. 
Ieder zal het weer anders beleefd 
hebben. Ik heb ook niet de inten
tie om volledig te zijn. Ik kan al
leen maar vanuit mezelf _zeggen 
dat de tijd vloog (het was te 
kort), en dat er een zeer goede 
organisatie en accomodatie aan 
ten grondslag lag. 
Hulde!!! 
Aan hen die er niet waren kan ik 
zeggen, dat ze iets groots gemist 
hebben en aan hen die er waren 
kan ik vragen: "Hebben jullie 
ook zo genoten?" 

Jan de Beer 
"Hearr of Holland Chorus" 

Nieuwegein 
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EERSTE 
HOLLAND HARMONY COLLEGE 
Ja, dat was me het barbershop
weekendje wel. Voor de meer dan 
120 deelnemers EN voor de orga
nisator-en een ware krachtproef. 
Ik wil het hier meteen maar zeg
gen: organisatie, het DABS-Team 
en docenten jullie verdienen een 
barbershop-pole. Ik denk namens 
alle deelnemers te spreken wan
neer ik zeg: Het was enorm!! 
Waarom een krachttoer voor de 
deelnemers? Ga er maar aan 
staan, vanaf zaterdag 14.00 uur 
tot zondag 17.00 uur CONTINU 
zingen, keel smeren, luisteren, 
bewegen, je show-glimlach op je 
gezicht toveren, eten en drinken, 
vragen stellen in het Engels. 
Amerikaans, Zeeuws en Brabants, 
moppen tappen. 
Maar barbershop is fun, dat is 
weer bewezen. 
Je kan niet het hele weekend en 
alles wat er werd gedaan in dit 
artikeltje schrijven. Er zou een 
extra editie moeten komen. Toch 
wil ik het een en ander de revue 
laten passeren. 

lfrlmii'J/IIf 
Allereerst de algehele OIJanisatie 
en de verzorging. Op betde dagen 
werden de bezoekers ontvangen 
met koffie en voorzien van pro
gramma, papier en ~ffel. Het 
diner, het bed, ontbtjt en de 
lunch waren de hoogtepunten van 
de verzorging. 
Tijdens de sessies kon ruim 
"~es~~". \VOrden met wel of 
met tets ptltlgs. 
Deze verzorging stond onder de 
bekwame leiding van Andries van 
de Meer. De naam, zegt het al, 
dit mag hij MEER doen. 

Cllllllfl 
Uit Amerika van de SPEBSQSA 
was daar Gary Stamm. Hoewel 
hij door een verkoudheid nauwe
lijks op de benen kon staan, 
slaagde hij er toch in de toehoor-

ders heel enthousiast te vertellen 
wat Stage Presence kan zijn en 
wat nu verstaan \VOrdt onder Bar
bershopsinging. 

Vanuit Engeland, en door hun ac
tiviteiten in de BABS heel be
kend, waren er John Grant en 
Tony Searle. 
John had als taak op zich geno
men Dirigeren en Expanded 
Sound. Ik trachtte iets mee te 
pikken van E~ed Sound, 
maar ik wist met dat er zoveel 
theorie achter een barbershoplied
je kon zi~n. Doch met die k~n
nis snap Je wel wat beter wat Je 
aan het doen bent. 
Tony had Stemvorming en Inter
preteren op zijn programma. 
Je loopt het gevaar bij het schrij
ven van een verhaal als dit in 
herhaling te treden. Dat moet dan 
toch maar. Juist, U begrijpt het 
al: weer enorm. 
De buitenlandse inbreng prima 
hoor, maar ook in eigen land lo
pen mensen die ons heel wat te 
verteUen hadden over onze hobby. 
Dolf Kaper. hij gaf duidelijk aan 
waaraan een barbershop-song 
moet voldoen om bij een Conven
tie enige schijn van kans te beb
ben. Daar er van bijna alle koren 
en kwartetten wel iemand was, 
kan het volgend jaar bij onze 
Conventie, het nog spaMend wor
den. Nu weten we het ook (een 
beetje). 
Bob Slavenburg liet ons kennis
maken met de opzet van repeti
ties. Hierbij kwam naar voren dat 
bard trainen niet alleen bestaat uit 
bet erin rammen op een avond 
van een song. Juist de goede af
wisselende dosering van zang, 
techniek en kennis van tekst, me
lodie en bewegingen rnaken bet 
repeteren juist leuk en ook ge
slaagd. 
Hans Eekels vertelde over zijn er
varing als aankomend jurylid. De 
diverse onderdelen waarop gelet 
moel worden tijdens het jureren 
en de daarbij hor-ende technieken 
werden uitgelegd. 
Last but not least gaven Jan de 
Graaf. Ben Hofhuis, Ton Buijk en 



HARMONY COLLEGE '88: 
WAT WAS HET PRACHTIG I 
Een jaar geleden bij mijn eerste 
kennismaking met barbershop, 
vertelde een enthousiaste barher
shopper mij dat barbershop
singing niet alleen het zingen is, 
maar veel meer. Toen ik hem 
vroeg wat hij daarmee bedoelde. 
l.ij hij: "Het is moeilijk uit te 
leggen, je moet het ervaren!" 

Beste thuisblijvers. ik heb het er
varen tijden het Harmony College 
weekend in mOtel Nuland. 
Meer dan 120 barhershoppers 
kwamen daar bijeen om te ziu
gen. te leren over zingen en de 
gezelligheid mee te maken die zo 
specifiek met het barbershopzin
gen verbonden is. 

ZIIBnlllf 
De dag begon met het zingen van 
"The Old Songs". Het is een 
overweldigend geluid wanneer je 
ineens staat te zingen met een 
koor dat 5 maal zo groot is als je 
eigen koor. 
Vervolgens stonden er workshops 
over dirigeren, stage presence en 
interpretatie op het programma, 
begeleid door zeer enthousiaste 
docenten uit Engeland, Amerika 
en .... uit eigen land. 

Joho Grant (Engeland) vertelde 
ons over de kwaliteiten die een 
dirigent moet hebben. Het blijkt 
dat. hoewel de muzikale kennis 
voor een dirigent belangrijk is, 
dit niet de enige reden mag zijn 
om een dirigent aan te stellen. 
Geduld, diplomatie, leiding geven 

en personality zijn zeker zo be
langrijk. Muziekkennis kan echter 
aangeleerd worden, terwijl de an
dere hier genoemde kwaliteiten 
aangeboren moeten zijn. 

Tony Searle (Engeland) hield een 
workshop over interpreteren. 
Wanneer een song gezongen 
wordt is het belangrijk dat men 
er van doordrongen is wat de be
tekenis is van die song. 
Belangrijk is dat de emotie van 
een song overgedragen wordt op 
het pubfiek. 

Gary Stamm (Amerika) liet ons 
ook met emoties spelen, door 
"Down Our Way'' eerst kwaad, 
vervol$ens angstig en de derde 
keer uitbundig te zingen. Het uit
bundig zingen ging ons het ge
makkelijkst af. 

Na het diner kreeg de avond een 
wat minder gestructureerd karak
ter. De ontwikkelingen van bar
hershopzingen in Engeland en 
Amerika werden onder de loep 
genomen. 
Ook stond er een "Tag-Contest'' 
op het programma, waarbij aller
lei soorten van lewartenen werden 
samengesteld. 
Dat er serieus gewerkt werd 
bleek wel toen een kw.utet ver na 
de prijsuitreiking nog wilde laten 
horen wat zij hadden ingestu
deerd. 
De avond werd afgesloten met 
een Afterglow die traditiegetrouw 
zeer lang nasmeulde. 
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Zondil 
Na een uitgebreid ootbijt werd 
om half tien het programma 
voortgezet. De zondagdeelnemers 
werden verwelkomd, waarna be
gonnen kon worden met de work
shops. 
John Grant hield een interessant. 
maar ingewikkeld verhaal over 
het ontstaan van overtonen. 
Vervolgens liet hij horen hoe je 
een voller geluid moet produce
ren. De workshop heette dan ook 
"Expanded Sound". 
Tony Searle gaf een workshop 
over stemvorming. Het is moeilijk 
om daarover te schrijven, je moet 
het hem gewoon zien doen. 
Bob Slavenburg vertelde het een 
en ander over de indeling van een 
repetitie-avond en over de plan
ning die je kunt hanteren voor de 
volgende sing-out. 
Gary Stamm ging dieper in op 
het ontstaan van barbershop
singing en het functioneren van 
de SPEBSQSA. 
Daarna was er de gezamenlijke 
sessie waarbij een nieuwe song 
werd ingestudeerd. 
De tijd vloog om, het tijdstip van 
vertrek naderde. Vertrokken werd 
er echter niet, eerst nog even alle 
registers open. 

Conclusie: het Harmony College 
was 1.eer geslaagd. \bor organisa
toren en deelnemers een groot 
feest. 
Inderdaad is een Harmony Colle
ge voor iedere barhershopper een 
must en .. .. . één ding is zeker, 
volgend jaar komt er weer zo'n 
weekend. 

Erik Dijk 
Lelystad 

REYNOTRADE 
Aluminium produlden met toekomst 

om~oo~ma~ 
REYNOTRAOE MAAKT DEEL UIT VAN REYNOLOS ALUMINIUM HO~DING BV 
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A LETTER FROM SPEBSQSA USA 

In de rij van ingezonden stukken 
«M:r het Harmony CoUege '88 zat 
ook een brief van Gary Stamm 
van de SPEBSQSA. docent op dit 
coUege. De brief is gericht aan 
Hans Eekels (\OOrzitter HC '88). 
De echte naam van Hans blijkt 
Johannes te zijn want in de aan
hef van de brief wordt hij John 
genoemd. 

Dear John. 

I just wanred to drop you a line 
and tell what a thrill it was to be 
on the faculty at the first DABS 
Harmony College. I really lelt as 
if I were making history. It was 
certainly one of the highlights of 
my barbershop career. 

I was amazed at both the ability 
and the enthusiasm of the DABS 
members. ft is difficult to believe 
rhat their range of barhershop ex
perience is 1 - 7 years. 

lt is also difficult to believe rhat 
rhe Associalion bas been in 
existence less than one year and 

this was the fitst Harmony Colle
ge. Everything lvellt so smoothly 
one could think tbat you had been 
running Harmony Colleges for 
years. I know of district schools 
in the United States rhat don 't run 
as smoothly or accomplisbes as 
much as your fitst Harmony Col
lege did. 

Again rhank you for a wonderfuil 
experience. l f l can be of any 
help to the Association through 
advice, counsel/ing. or suggesti
ons, flease fee/ free to ca/J upon 
me. fee/ very close to you guys 
and hope co be friends of yours 
for many. many years. 

Keep it Barbetshop and keep it 
fun. 

Re-chordially. 

Gary M. Stamm, 
Manager Media & Perfol1l1Jl1JCC 

er lot uh. E'fi:OIIJt~t 0urttor 
Md Kq/11. o.-of Musk Edtoti()IJ 

a~o·m 

'DABS-TUNES' NU OOK BEKEND 
IN AMERIKA 
Ons blad kan (~) niet vergele
ken worden met ' The Harmoni
zer". het blad van de SPEBSQ
SA. Dat is duidelijk, maar ook 
dat blad begon eens in een klei
nere oplage en het was in aan
vang ongetwijfeld van bescheide
ner omvang. 
Dank zij Theo van Dijk, onze 
Chairman, die de SPEBSQSA ons 
blad toestuurde, werd de inhoud 
geprezen, getuige onderstaande 
vertaling van het artikel dat wij 
integraal overgeoomen hebben. 

Wij ontvingen het eerste nummer 
van een nieuwsbrief uitgegeven 
door de Dutch Association of 
Barbershopsingcrs (DABS), ons 
toegestuurd door Theo van Dijk, 
-.oorzitter van DABS. De aantrek-

kelijke publicatie bestaat uit 12 
pagina's op het formaat 6W' bij 
9U ·: genaamd ''Dabs-Thnes·: 
Ofschoon het in het Hollands is 
$eschreven konden wij iets uit de 
inhoud opmaken. Er waren bij
dragen over een workshop in mei 
met het "Racing City Chorus" uit 
Saratoga Springs NY en een an
dere workshop vindt plaats in 
september met Gary Stamm, au
diovisuele bondsmanager. Een an
der artikel ging over een inter
view met de muzikale coördina
tor. Bob Slavenburg. 

De nieuwsbrief noemde tien ko
ren en 7 kwartetten. Onder de 
korennamen o.a. The Gaggling 
Ganders Gang, The Seabottom 
Singers en Whale City Sound en 
kwartetten, w.o. Four Wheel 
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Drive, One Tone Hi1.her, Special 
Delivery en Win Dijk's Barher
shop Gents' Quaner. 
W>Jgens Win Dijk heeft de DABS 
sinds de inwijdingsbijeenkomsr in 
januari ongeveer 320 leden. 
Zijn kwartet was onlangs in de 
gelegenheid te zingen met de 
Interstate Rivals en zij genoten 
van deze ervaring. 
Dabs-Thnes bevane een aantal ad
vertenties. waarmee een deel van 
de ~blicatie wordt betaald. 
Wij feliciteren de Hollanders mer 
hun nieuwsbrief. 

I I I I I I I I I I I I I I I I 11 11 
DABS newsletter 
real Dutch treat 

We have recelved the flrst ossue of a news. 
letter produced by the Dutch Assoclahon of 
Barbershop Singers (OABS). sent to the Inter
national offtce by Theo van DiJk. DABS chaor· 
man The attractlve pubhebtiOn hels 12 pages 
6 • by 9 .• and Is (llllPd DAR!> 1im"" 

Although it is written In the Dutch lan· 
guage. we ~o~o-ere a bie to make out some of the 
content There were artocles about a 1.1o1>rk 
shop 1n May W>th t.he Rb;;mg Coty choou> frum 
Saratoga SpringS. NV. and anocher ~o~oUkshop 
to take place on September woth Gary 
Stamm. the Socoety's manager of audoo 
vosual serviCe> Another arttcle was an tnter 
view Wlth Holland"s muStcal dorector. Bob 
Slavenburg 

The newsletter hsted ten choruses and 
seven quartet> Chorus narnes mcluded the 
Gagghng Ganders Gang Thc Seabottom 
Songers and the Whclle Cny Sound Qu11rtets 
mcluded Four Wtwel Dnw. One Tone Htgh 
er. Special Debvery and van Dt)k"s quartet. 
Barbershop Gents 

Accordlng to van DIJk. st nee thetr lnaugural 
meeting in January. DABS has about 320 
members. Hos quanet recently had an oppor
tumty to sing with the Interstate Rivals and 
enJoyed the experience. 

DABS Tunes contalned a numberof adver· 
tisements. whkh pay p&rt of the cost ol pub
heatton We congratulate the Hollanders on 
!heir newsletter. 

11 I 11 I 11 I I 11 11 11 I 11 11 

Wel broeders in de kunst, dit is 
toch een aansporing om op de in
geslagen weg voort te gaan! 

Joop \t:rmaak-Red. 

u 
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INTERNATIONAL SHOW: WE'RE GOING SOUTH 

Veldhoven 24 september 1988 

Het was 03.00 uur in de nacht 
van 23 op 24 september dat de 
eerste gasten arnveerden voor on
ze International Barbershop 
Parade. 
"'Tbe Chordenes", helemaal uit 
Engeland. 
Onze koorleden zaten al vanaf 
00.30 uur te wachten. Met het 
hele weekend nog voor de boeg 
was iedereen al bekaf. en niet in 
het minst onze Engelse gasten. 
ledereen die al eens met een 
groep barhershoppers naar Enge
land is geweest weet hoe ver
moeiend, maar ook hoe leuk, 
zo'n bootreis is. 
Dus de gasten maar snel verdeeld 
onder de gastgezinnen en na een 
drankje dan tegen 04.30 uur naar De fraai uitgedoste Chordettes uitEnegland in volle aktie. 
bed. 

De volgende dag op tijd weer op 
want er was voor onze leden nog 
heel wat werk te verzetten. 
De gasten mochten uitslapen en 
in de meeste gevallen deden ze 
dat ook. 
Tegen 13.30 uur arriveerden de 
overige deelnemers uit Duitsland 
en Nederland. 

De middag was bedoeld om naar 
elkaar te luisteren. Daar zijn we 
waarschijnlijk niet duidelijk ge
noeg in geweest want de zaal 
bleef die middag maar matig be
zet. Aan de bar was het drukker! 
Toch voor alle deelnemers een 
prima generale repetitie voor de 
avoodshow. 
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En die show mocht er zijn, ook 
qua akoestiek en belichting. In de 
nieuwe "Schalm" kan bijna alles. 
De medewerking van het manage
ment en het personeel was su
bliem. De kwaliteit van de perfor
mances was hoog. Onze plaatse
lijke bevolking weet ou wat bar
bershoppen is. Wij houden er in 
ieder geval nogal wat nieuwe le
den aan over, toch een prettige 
bijkomstigheid. 
Na de show een Chorditorium in 
de kleine zaal, iets wat we ge
leerd hebben in Engeland. Daarna 
tot in de kleine uurtjes een after
glow. 

Onze leden ruimen alles nog even 
op want de volgende dag is er 
een andere voorstelling. Wéér om 
04.30 uur naar bed, maar met 
een prettig gevoel. 
De volgende morgen om 10.30 
uur Funshow. leder die iets leuks 
weet haalt het onderste uit de 
kast. verkleedpartijen en veel zin
gen, niet altijd even zuiver, maar 
wel leuk! 
Om 13.30 uur gaan de Chordettes 
de bus in. Hier en daar zien we 

• tranen. Tot ziens in Engeland vol
gend jaar. 
Wij zien terug op een geslaagd 
weekend. 

Bedankt 
"'New City Harmonizers" 
"Erster Kölner Barbershop Chor" 
''For Fun" 
"Wby Four" 
''Dolphin Barber Mates" 
"Golden Waves" 
"Four Instants" 
"The Chordettes" 
"Cristal Sound" 
"One Tone Higher" 
"Heart of Holland Chorus". 
Wij komen graag ook eens bij 
jullie. 

Namens Soulhem Comfort Barber 
Mates & Gals 

Harry van der Zanden 



CABS-BESTUUR LEVERT PRIMA 
WERK, VINDT U OOK NIET ? 
Onder deze titel wil ik graag aan 
de betrokkenen een pluimpje op 
de hoed steken. 
Ik vind namelijk dat men dit ook 
verdient, want wat voor positieve 
zaken hebben wij in '88 al niet 
achter de rug. 

Het begon allemaal met een gran
dioze oprichting-meeting. met een 
goed gevulde zaal, een prima 
video uit Amerika en veel gezel
ligheid in de after-glow. waar lan
delijke contacten vernieuwd wer
den. 
En wat te denken van die gewel
dige workshop in motel Nuland. 
Perfect verzorgd, met op de eer
ste dag 80 en de tweede dag l20 
barbershoppers. 
Toch een teken van waardering. 
De deelnemers hebben ongetWij
feld wat opgestoken, en proberen 
dat binnen de eigen vereniging uit 
te dragen. Ook de docenten wa
ren tevreden over het leergierige 
publiek. 
Als laatste zou ik het willen heb
ben over het grote Nederlandse 
barbershopkoor. dat op 23 okto-

ber j.l. voor het eerst in "De 
Kentering" te Rosmalen bij elkaar 
kwam. 
Wat een gemotiveerde zaal vol 
barbeTShoppers (en ze waren er 
nog niet eens allemaal) die onder 
leiding van Bob Slavenburg aan 
het einde van de drie uur durende 
repetitie toch al redelijk voor de 
dag kwam met "(Love You 
Trulv" en "We Sing Our Hearts 
Out'~. 
Dabs bestuur geweldig initiatief 
hoor. de rillingen lopen echt over 
je rug als je hienussen staat te 
zingen. 
We zullen ze iets laten horen, 
volgend jaar in Engeland. 

Een klein voorstel heb ik nog. 
Geacht bestuur zullen wij met dit 
grote koor nog even doorrepete
ren voor de Amerikaanse Conven
tie die gehouden wordt in 1990 in 
San Francisco. 
Het koor zal er. naar ik vermoed. 
geen bezwaar tegen hebben. 

Roei Ten Klei 
The Midland Hannonizers- Ede 

DABS-TUNES 

GEWKWENS 
ledereen leefde met ons mee tij
dens ons eerste Harmony Coll~e. 
Zo ook onze barbershop-vriendin
nen van ''Holland Harmony". Van 
hun voorzitter, Riet Desamusea 
ontvingen wij navolgende brief. 

Aan Redactie "Dabs-Thnes" 

Door omstandigheden helaas ach
teraf. maar Holland Harmony 
Moenst DABS en haar leden van 
hane proficiat met het Moelslagen 
~-an haar eerste Harmony College. 
Wij hopen in de toekomst. daar 
waar mogelijk is. in harmony een 
samenwerking te realiseren waErin 
wif ~-an elkaars aanwezige Bar
betshop know-how profijt mogen 
hebben. 
Veel succes in de toekomst! 

Riet Besamusca 
voorzitter 

* voor verse groenten en fruit * 
* voor vers vlees * 

* voor verse vleeswaren * 
* voor vers brood * 

enz. enz. 

alles tegen een redelijke prijs met 
vriendelijke bediening vindt U bij 

SPAR MART 
'De Boeck' Oost Souburg 

. 
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DABS-TUNES 

ENTHOUSIASTE START VAN HET DABS-CHORUS 

Zondag 23 oktober was een ge
denkwaardige dag voor de DABS. 
Om tien uur 's morgens lief "De 
Kentering" in Rosmalen vo met 
barhershoppers uit heel Neder
land. Ik heb ze niet geteld, maar 
het moeten er wel honderd zijn 
geweest. Een bonte verzameling 
zoals ze daar stonden in hun ge
kleurde sweaters, alle kleuren van 
de regenboog waren vertegen
woordigd. 
Een gratis Zeeuwse "bolusje" bij 
de koffie, en dan ..... Bob Slaven
burg, begeesterd als altijd, liet dit 
fraaie koor even klinken met en
kele catpole-songs. 
Een overweldigend geluid. Ik ge
loof dat iedereen hetzelfde voelde 
als ik: prachtig om hieraan mee 
te doen! 
Het is een goed initiatief geweest 
van de DABS-afgevaardigden dit 
koor op te richten. En ..... met
een al ~eboekt voor een groot op
treden m Engeland tijdens de 
vrijdagavondshow op de BABS
Conventie in april '89. 

14 

De show die een klein half uur 
~aat duren is nog niet helemaal 
mgevuld, maar Bob heeft al wel 
enkele leuke ideeën. We horen 
het nog wel. 
Ook hebben we n~ geen naam. 
Wie is er vindingriJk? Bedenk 
eens een originele naam! Het 
bestuur schenkt drie flessen 
DABS-wijn aan de winnaar. Een 
leuke stimulans. 
Geef deze naam of namen door 
aan Aat Snellink (secr. DABS). 

Het grootste deel van de repetitie 
werd natuurlijk besteed aan de 
songs die straks alle barhershop
pers in Engeland versteld zullen 
doen staan. Op het vasteland kun
nen ze er ook iets van. 
Een lekker gevoel is het ook te 
weten dat de "reisleiders'' alles al 
hebben geregeld en .. .. . voor een 
aantrekkelijke prijs (inclusief 
DABS T-shin). Er zitten wel en
kele konenachtjes bij. maar ja 
dat hoon bij onze hobby zullen 
we maar zeggen. 

De eerstvolgende repetitie, op 18 
december a.s., beloofd wederom 
een gezellige bijeenkomst te wor
den. Als intenneuo zal de im
poneur van de DAB$-huiswijn 
een wijnproeverij houden met ui
teraard het bijbehorende wijn
praatje. 

Ton \13n Aan - Red. 

BIJ DE Faro'S: 
Linksboven: Bob stud«rt ck bassen 
in. Ger van Aan begeleidt achter de 
piano. 
Linksonder: Een ''ermotitk Sl~nen
bUIJ praat nog even na. 
Rechtsboven; Na de repetitie nog C\"en 
lekJ.er uitzin~n. 
~-en; Geanimeerde gespreilen m de 
pauze. 



BROCHURE HOLLAND HARMONY 
NU AL EEN SUCCES ! 

De omslag van de brochute. de kleuten zijn van boven II8Jir beneden rood. wit 
en blauM: Het logo heeft de vrouwelijke rose kleur behouden om het han. 

Het bestuur van HoUand Harmo
llY heeft opdracht gegeven de 
startbrochure een face-lift te ge
ven. Het resultaat, een kleurige 
fraaie omslag, een gestyleerd logo 
en een aardige typografie die de
re brochure meer allure geeft. 
De brochure is bedoeld voor ko
ren en kwartetten (ook beginnen
de koren en kwartetten) om bar
hershopkennis op te doen en om 
op repetities te gebruiken. Tal van 

songs staan er in afgedrukt, die 
de koren en kwartetten lrunnen 
instuderen om bij gelegenheden 
waarbij meerdere koren zijn ver
tegenwoordigd samen te kunnen 
zingen. Vandaar de titel: 
"Let's All Join In Harmony!" 
Wij wensen Holland Harmony 
veel succes met hun nieuwe bro
chure waardoor de kreet " In Har
mony" is verzekerd. 

Ton van Aart-Red. 

DABS-TUNES 

wensen de 
leden van het 
"Barhershop 

Gents' 
Quartet" 

alle 
barbershoppers. 

zowel in Nederland 
als daarbuiten een 

gelukkig Kerstfeest 
en een 

gelukkig 1989 
in Good Harmony! 

HET CLUBBLAD 
NIET 

ONTVANGEN? 
Indien U geen DABS-TUNES 
heeft ontvangen kum U het beste 
contaCt opnemen met de secreta
ris van Uw koor of kwartet. Dere 
ontvangt namelijk via de post de 
exemplaren van DABS-TUNES 
die voor Uw koor of kwartel 
bestemd zijn. 
Wanneer het secretariaat nog geen 
DABS-TUNES heeft omvangen is 
het wenselijk contact op te nemen 
met: 
Andries van der Meer. 
telefoon: 03473 - 74908. 
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Joost Kemme. beter en maldeelij
ker bekend als "Why Foor" aan 
diverse "waaghalzen'' de kans 
eens in een kwanet te zingen. 
Ook hierbij werden vooral prak
tijktips gegeven. 

Eenmaal aan de praat komt er 
weer zoveel boven borrelen. Met 
name de Afterglow, die langzaam 
maar zeker een Pre-glow werd. 
Mede door de uitstekende laving 

was men niet te stoppen. 
Het "woodshedden' met Gary 
Stamm. De ''tag" met John Grant 
en een hele song met Tony Sear
le. De sfeer. de klank. de saam
horigheid, dit was barhershoppen 
met een grote "8". 
Aldus, en "keep them not just 
singing, keep them ringing!!" 

Wim van Basten 
The Heart of Holland Chorus·· 

WAT 'N WEEKEND 
Als iemand mij zou vragen een 
weekend door te bren~en met een 
honderdtal kerels, en 1k zou de 
kosten ook nog zelf moeten beta
len, dan denk ik dat het antwoord 
neen zou zijn. Niet direct voor de 
kosten, maar wat moet ik nou 
zo'n heel weekend lang met al
leen maar mannen? 
OK. hangend aan de bar al bier 
drinkend moppen venellen is 
leuk. maar nogmaals, een heel 
weekend lang? 
Ik ben bang dat mijn lever dit 
niet verd~t en overigens de 
meeste schume moppen ken ik al. 
dus ....... ! 
Maar nu lag de situatie wel even 
anders. Dat honderdtal andere ke
rels w.tren toevallig allemaal bar
bershoppers. Dat weekend zou 
gevuld worden met zeer veel in
fonnatie over barbershop. Boven
dien zouden er Engelse en Ame
rikaanse gasten zijn. 
Toch interessant. een beetje En
gels kletsen is altijd leuk. ten
minste voor ons Nederlanders. 
Hoe Amerikanen en Engelsen ons 
accent verwerken is niet ons pro
bleem, als wij het maar gezellig 
hebben nietwaar? 
Dus besloot ik me in te schrijven. 
Ik ben per slot van rekening een 
actieve barbershopper die graag 
wil leren. 
Het vrouwtje thuis had geen on
overkomelijke bezwaren. Ik moest 
overigens wel beloven. wanneer 
ik in het motel naar bed zou 
~aan. ik een keurig gestreken py
Jama aan zou trekken. Mijn sla
pie mocht mijn oude versleten T
shirt niet zien waar ik normaal in 
slaap. 

Achteraf heb ik mijn pyjama niet 
nodig gehad. De avond was gezel
lig en duurde zo lang, dat het 
zonde was hem aan te trekken 
voor die enkele uurtjes dat de 
nacht nog restte. 
Mijn slapie dacht er ook zo over, 
en daar het knap warm was op de 
kamer. besloten we maar eensge
zind bloot onder de lakens te 
kruipen. Moet kunnen onder bar
bershoppers. 

Nadat ik me had opgegeven voor 
dit Harmony-College vroeg Theo 
- je weet wel onze Chairman - of 
ik Gary en Ruth Stamm uit Ame
rika een leuk dagje Nederland 
wilde bezorgen. 
Dat was prachtig. De afgelopen 
zomervakantie heb ik veel gast
vrijheid genoten in de States bij 
Amerikanen. dus kon ik nu ieL~ 
terug doen. 
En je weet wel barbershoppers 
onder elkaar! 

DABS-TUNES 

Mijn Engels was door mijn ver
blijf in de Mid-West met nogal 
wat "slang" doorspekt, dus leuk 
voor Gary en Ruth. 
Samen met Henk - bari van de 
Gent's- hebben we die dag wat 
afgelachen ..... en onze gasten 
wat cultuur bijgebracht. 
Het "daaank ooeee welll" was 
niet van de lucht. Zeker na het 
bezoek aan kasteel ''Ammersoy
en" te Ammerzoden. Nog nim
mer hadden zij een echt kasteel 
gezien. laat staan bezocht. Gary 
zei dat de enige kastelen die ze in 
Amerika hebben op midget-golf 
banen staan als hole. Nee, veel 
historie hebben ze over de grote 
plas niet. 
Wat ze wel hebbeo is veel kennis 
van barbershop, en daar maken 
wij mooi gebruik van. 

Soms waren de lesuurtjes nogal 
intensief in Nuland. Het Harmo
ny-College eiste wel wat inspan
ning. Maar om een goede barber
shopper te worden moet je er 
maar wat voor over hebben. 
Het zondagmiddagprogramma 
werd afgesloten door Hans 
Eekels, die iedereen namens de 
DABS een pilsje aanbood, 
"Nieet slèekt!" 
Dus was de eenheid er weer na al 
die lessen in de verschiJlende za
len. "Let's Get Together Again" 
werd dan ook door iedereen met 
veel ovenuiging gezongen. 

Thuis gekomen moest ik weer 
even wennen. Ik: werd meteen al 
argwanend aangekeken door mijn 
vrouw toen ze in mijn koffertje 
een keurig opgevouwen, niet ge
kreukte pyjama vond. 
"Weet je zeker dat je alleen maar 
met mannen op dat College v-.tn 
jullie bent geweest?" vroeg ze. 
Eigenlijk had ik geen zin om al
lemaal uit te leggen wat er het 
weekend was gebeurd. Maar ze 
zag aan mijn ogen dat ik nog he
lemaal in de barbershopsfeer was. 
dus zei ze snel: "Grapje schat. 
het was maar een grapje!". 

Ton van Aan - Red. 
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