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TEN GELEIDE 

In de eerste helft van dit jaar 
hebben reeds diverse belangwek
kende zaken plaatsgevonden, de 
meeste in DABS-verband. 
In dit nummer van Dabs-Thnes 
zullen we er ruimschoots aan
dacht aan schenken. 
Een grote activiteit vond plaats in 
Veldhoven, weliswaar niet onder 
DABS auspiciën, maar toch een 
grote barbershophappening. 
"Holland Hannony", onze dames
collega's, hielden hun Conventie 
'89. De redactie heeft een belang
rijk gedeelte van deze conventie 
voor U gevolgd. U leest hierover 
in ons blad. 

Zo'n 200 barhershoppende Neder
landers togen naar Bournemouth, 
Engeland om de BABS Conventie 
'89 bij te wonen. En wat een in
druk hebben zij daar achtergela
ten. 
Om te beginnen een prima PR 
door de succesvolle DABS-jacks. 
Overal waar je liep zag je er wel 
een paar. Lekker opvallend met 
het fraaie DABS-logo (~edrukt in 
echt goud) op de rug. Bij gerucht 
vernam ik dat een Amenkaan er 
zelfs f. 30. voor bood {die is 
gek!). 
Dan de twee optredens, wat een 
performance. De "Dutch Allied 
Barhershop Singers" (125 man 
sterk) maakten onder leiding van 
Bob Slavenburg een prima show, 
bedankt Bob. 
De tweede show (in de eerder be
schreven jacks) doch nu met het 
logo op de borst, leverde een mi
nutenlang applaus op. 

Ieder heeft op zijn manier geno
ten van deze conventie. In dit Jan-

ge weekend werden turbo-uren 
~emaakt. De reis die zo'n 14 uur 
10 beslag nam pikte voor elke 
deelnemer zowat de hele nacht
rust weg, en dat tot twee keer 
toe. 
De twee nachten daar tussen wa
ren voor de meesten van korte 
duur. Vrijwel alle energie werd 
gestopt in het actief deelnemen 
aan de shows en allerlei soorten 
van glows-, waarin veel gezongen 
en gezellig werd geproefd van 
draft, bitter in "pints" en "half a 
pints". Er werd gewandeld langs 
het strand en in bet gezellige 
stadscentrum. 
En dan de zaterdag en zondag 
shows. Tjonge wat hebben we ge
noten. Te veel om op te noemen. 
Wat mij - als niet-roker met een 
aardige lange adem - enorm aan
sprak was de leadzanger David 
Harrington (een van de fameuze 
"Harrington Brothers") van "Se
cond Edition". Probeer het eens 
om voor een zaal van pak weg 
3000 mensen, gedurende llh mi
nuut een krachtige toon te produ
ceren, met in de laatste seconden 
nog een volumeversterking om de 
Tag af te maken. 
Tranen in je ogen, zo mooi! 

Geen onbelangrijk hoogtepunt, in
ternationaal gezien, was de mee
ting van de International Presi
dents van negen barhershoppende 
landen, waarin Theo van Dijk 
(Chairman) de DABS als een vol
waardige organisatie voorstelde. 
Tijdens deze meeting werd het 
contract getekend dat de DABS 
affilieert met de SPEBSQSA. 
Verder in dit blad leest U daar 
meer over. 

En wat te denken van onze vice
voorzitter Hans Eekels, die de 
wedstrijden van zowel de koren 
als kwartetten mee-jureerde. 
In een impressie door hem zelf 
geschreven leest U meer. 

Ook Jozet Mulders, journaliste 
van het Eindhovens Dagblad die 
dit weekend meemaakte, schreef 
een bijdrage voor Dabs-Thnes. 
Verder treft U de vaste rubrieken 
aan zoals U die gewend bent. 

Zo, Dabs-Thnes staat weer bol 
met informatie en artikelen over 
onze hobby. 
De redactie wenst U veel leesple
zier. 

Red. - Ton van Aa.rt 

KOPIJSLUITING 
VAN 

DABS-TUNES 
Het eerstvolgende nummer van 
"Dabs-Thnes", nummer 89-3, zal 
in september 1989 uitkomen. 
De kopijsluiting voor dit nummer 
is 7J augustus 1989. 

De kopijsluiting voor: 
• 89 - 4 is l5 oktober 1989; 
• 89 - 5 is 26 november 1989. 

Noteer deze data vast in je 
agenda! 
Al de~enen die kopij hebben die
nen dte voor deze datum ingele
verd te hebben bij: 

Aat Snellink 
Hooskamperweg 5, 
6741 CA Lunteren. 
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ORGANISATIE EN LEDEN VAN DE DABS 

• bestuur 
• voorzitter Theo C. van Dijk 
Molenstraat 18, 
5211 DR 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073-145550 

• vice-voorzitter Hans Eekels 
Dorpsstraat 119, 
2903 LA Capelle a/d Ussel 
Telefoon 010-4517486 

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

• Penningmr. Gommert Burger 
Steenweg 15, 
4423 AL Schore 
Telefoon 01102-43580 
Bank: Amro-bank Kapelle 
t.n.v. DABS, nr. 49.66.83.632, 
Giro van de bank: nr. 1068635. 

• Public Re/ations Ton van Aart 
Derde Morgendreef 20 
5233 NK 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073-421191 

• Muzikaal Coördinator 
Bob Slavenburg 03473-72770 

• leden BHC's 
CAPELLE a/d IJSSEL 
BHC - The Splitlevel Singers 
Secr.: A. Plomp, Ch. Lagedijk 503, 
3084 LB Rotterdam, 
Repetitie: dinsdag 20.00 - 22.30 uur. 

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

EINDHOVEN 
BHC • Southem Comfort Barber 
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.: 1. Kooning, Elenbaasstraat I, 
4458 AE 's Heer Arendskerke, 
tel. Oll06-1980 
Repetitie: donderdag 20.00 - 22.30 uur. 
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HARDERWIJK 
BHC-The Dolphin Barber Mates 
Secr.: H. Feitsma, Klavermeen l, 
3844 PR Harderwijk, tel. 03410-18008. 
Repetitie: woensdag 20.00 uur. 

LELYSTAD 
B .. C • The Seabottom Singers 
Secr.: W. Zaalmink, Jol 30-29, 
8243 HA Lelystad, tel. 03200-27785 
Repetitie: woensdag 20.00 - 22.30 uur. 

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. 

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

VWSSINGEN 
BHC • Coastllne Chorus 
Secr.: K. de Vos, Parklaan 7, 
4421 GW Kapelle, tel. 0102-42060. 
Repetitie: dinsdag 20.00 uur. 

WINTERSWIJK 
BHC • The Greyhound 
Barbershop Singers 
Secr.:P. Kos, Scholtenenk 43, 
7101 SJ Winterswijk, 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 BHQ's 
HARDERWIJK 
BHQ - Mld Four 
Info: B. Thylor, Tromaniaan 23, 
3844 BE Harderwijk, 
tel. 03410-15471. 

HEEZE 
BHQ • Wa 'nklank 
Info: K. Lindner, Rul 14, 
5591 TW Heeze 

's·HERTOGENBOSCH 
BHQ - Gents' Quartet 
Info: T. van Aart, 3e Morgendreef 20, 
5233 NK 's-Hertogenbosch, 
tel. 073-421191 

NIEUWEGEIN 
BHQ - Flnal Deelsion 
Info: H. Pelèelharing, Anemoonstr.l24, 
3434 JG Nieuwegein,tel. 03402-64447. 

NIEUWEGEIN 
BHQ - For Pleesure 
Info: W. Elsink, Nachtegaal 16, 
3435 AK Nieuwegein, tel. 03402-37313 

NIEUWEGEIN 
BHO - Why Four 
Info: J. Kemme, Hindeweide 15, 
3437 EJ Nieuwegein, tel. 

VLISSINGEN 
BHQ - Special Dellvery 
Info: L. Schoute, Kasteelstraat 54, 
4381 SL Vlissingen, tel. Oll84-l3164 

VUSSINGEN 
BHQ - lunatics 
Info: J. Francois, Torentrans 94, 
4336 KG Middelburg, tel. 01180-12068 

VLISSINGEN 
BHQ • Volces 
Info: W. Moraal, Troelstraweg 309, 
4384 GR Vlissingen, tei.Oll84 - 60964 

WAGENBERG 
BHQ • De Sox B.S.Q.S.T. 
Info: J. van Wonderen, Dorpsstraat ll, 
4845 CC Wagenberg, tel. 01693-3346 

CABS-TUNES 
INFORMATIEBLAD 

VOOR DE LEDEN VAN DE 
DUTCH ASSOCIATION 

OF' 
BARSERSHOP SINGERS 

redactie-adres 
"CABS- TUNES" 

HONSXAMPERWEG S. 
6741 CA LUNTEREN 

redactie 
TON VAN AART 

LAY.OUT ÇN EINDRErw:TJE 

a on . 421191 

NIET-LEDEN KUNNEN ZICH 
AANMELDEN OP HET 

REDACfiE·ADRES \QOR EEN 
ABONNEMENT VAN f 12.50 PER JAAR. 



FROM THE CHAIR 

Terugblikleen is 
soms net zo 
plezierig als 
vooruitzien 
naar een ge
beurtenis. Hoe
veel verwach
tingen hadden 
we niet van de 

Tbeo C van Dijk Engelse Con-
ventie, en zijn 

ze niet meer dan uitgekomen? 
Fantastisch was het, zowel de 
Conventie waar het om begonnen 
was als de hele trip er naar toe, 
het plezier onder elkaar, de ken
nismaking met zowel mensen uit 
onze ei~en gelederen als met de 
vele buttenlanders. 
We hebben een geweldige indruk 
opgedaan daar in Engeland en 
neem maar aan: ook achtergela
ten, zowel bij onze gastheren als 
bij de Amerikanen, waarvan van
uit SPEBSQSA verschillende 
bestuurderen aanwezig waren. 
Voor mij was een van de hoogte
punten de eerste meeting met alle 
min of meer aangesloten landen. 
Dat waren er negen; Australië, 
Nieuw Zeeland, Duitsland, Bel
gië, Amerika, Ierland, Zweden, 
Engeland en w~, Nederland. 
Een lange dag as er vergaderd 
over wat de gedragscode zou 
moeten ~rden nu barbershop in
ternationaal zo blijkt aan te slaan. 
Het zou te ver voeren alles wat 
besproken werd hier te herhalen, 
echter één ding wil ik er graag 
uitlichten: men zou het fantastisch 
vinden als de barbershopstyle zou 
kunnen worden toegepast op Na
tionale songs. 
Dus zoiets als Het-Wuf-Dat-Spon 
in B-flat. Er ontstond een hele 
discussie rond dit punt, maar 
sinds de Zweden zoiets hebben 
uitgehaald zijn de Amerikanen er 
helemaal weg van. Persoonlijk 
ben ik er niet zo voor, het is zo. 
iets als Russen die de klompen
dans doen, terwijl het zeer moei
lijk zal worden voor bijvoorbeeld 
leren om in het Zweeds te zin
gen. 
Maar hoe dan ook, de meeting 
was zeer succesvol, alleen al waar 

het de motivatie onderling betreft 
om door te gaan met wat we aan 
het doen zijn, geruggesteund door 
een steeds groter wordend buiten
land. En laten we eerlijk zijn 
mensen, dat is toch geweldtg! 

Voor hen die voor bet eerst een 
internationaal gebeuren meemaak
ten gaf het een extra kick zomaar 
een song te kunnen zingen met 
drie volslagen vreemdelingen. 
Het is daarom fijn dat we beslo
ten hebben niet langer te parasite
ren, maar toe te treden tot de 
SPEBSQSA als volwaardig lid. 
Het kost ons het schamele bedrag 
van een kwartje per man per 
maand, dus anderhalf pilsje per 
jaar, en daarmee zijn we LID van 
een grote, internationale broeder
schap. De felicitaties die ik er
voor in ontvangst mocht nemen 
speel ik hiermede graag aan U al
len door. 
Concluderend: het was een heer
lijk weekend, goed voorbereid 
door de betreffende commissie 
(geen namen, iedereen weet wat
ie gedaan heeft), allen dus harte
lijk dank. 

Besturen is vaak helemaal niet 
leuk, maar als een groot evene
ment waarin we participeerden zo 
vlekkeloos verloopt dan is het 
toch prettig voor de betrokken 
bestuursleden dat ze geslaagd 
zijn. In die zin past hier ook 
dank aan Andries van der Meer. 
Andries heeft vanaf de oprichting 
van DABS de PR verzorgd, maar 
is eigenlijk geluidloos uit onze 
gelederen verdwenen wegens te 
drukke beroepswerkzaamheden. 
Bedankt Andries voor het vele 
werk. Jammer dat je weg moest. 
Nu Andries en onlangs ook Jan 
Ploeg uit het bestuur zijn getre
den, zitten we al enige tijd met 
een vacature. 
Gelukki~ staat er iemand op de 
nominatie. Als de RvA zich met 
deze persoon kan verenigen zijn 
we als bestuur binnenkort weer 
compleet. Een hartelijk welkom 
in onze gelederen zal hem ten 
deel vallen. 

DABS-TUNES 

Onze eigen conventie komt er aan 
zoals U weet. De hotelcapaciteit 
in Veldhoven is al overboekt. 
Jammer dat Eindhoven, "The 
Southem Comfort Barbermates" 
hebben gemeend te moeten afha
ken alsmede het kwartet 
"Wa'nklank", voor de rest is heel 
barbershop-Nederland vertegen
~rdigd. Grandioos. 

Binnenkort hebben Aat Snellink 
en ondergetekende een gesprek 
met de "Capita! Chordsmen" uit 
België, die zich op de een of an
dere wijze bij ons willen aanslui
ten. Ook een zaak die door de 
Amerikanen met zeer veel sympa
thie en belangstelling wordt ge
volgd. 
Hoe dat allemaal in de praktijk 
moet is nog niet bekend. Wellicht 
doen ze mee als mike-<:oolers op 
onze conventie. 
Van dit en van wat er ook moge 
volgen houden we U graag op de 
hoogte. 

Tot slot: middels een enquête 
gaan we peilen wat er moet ge
beuren met het succesvolle "Nati
onale Koor". Uw afgevaardigde 
weet er inmiddels meer van. 

ln Harmony 

Theo C. van Dijk, Chainnan 

BEDANKTDABS! 
Namens het bestuur van "Holland 
Harmony" wil ik hierbij alle 
DABS-koorleden bedanken voor 
jullie enthousiaste aanwezigheid 
op onze Conventie in maart j.J. 
Wij hebben van jullie show geno
ten en wensen het DABS-koor 
een heel plezierige toekomst in 
harmony toe. 
Ook hoopt "HoiJand Harmony" 
in de toekomst de samenwer
kingsbanden op velerlei gebied 
met DABS aan te trekken. 
Het DABS-Conventie-Team wen
sen wij alvast veel succes met de 
voorbereiding voor jullie Ie con
ventie. 

Riet Bcsamusca, voorzitter 
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DABS-TUNES 

SFEERVOL MAAR VERMOEIEND SPEKTAKEL 
IN BOURNEMOUTH 

Vrij overgenomen uit het Eindhovens Dagblad van 1 mei 1989 door Jozet Mulders. 
Acht repetities, een reistijd van 
gemiddeld veertien uur, en dan 
maar acht minuten optreden in 
het Engelse Bournemouth. Dat 
staat in geen enkele verhouding 
tot elkaar, oordeelde het 125 
stemmen tellende gelegenheids
koor samengesteld uit de barher
shopkoren die Nederland rijk is. 
"Bobo" Theo van Dijk, zoals hij 
zichzelf cynisch noemt, ging erop 
uit om een tweede optreden te 
versieren. Het lukte en het resul
taat stemde iedereen nog meer te
vreden in vergelijking met het 
eerste optreden. "Dat komt door 
de sfeer hier", meent musical
director Bob Slavenburg. 

The Britisb Convention die afge
lopen weekeinde in Bournemouth 
gehouden werd, is inderdaad niet 
zomaar een weekeinde waarin 
barbershopsingers samen zingen. 
Voor de Engelsen is dit het week
einde waarin de beste koren en 
kwartetten uit het land strijden 
voor de eremedaille in goud. 
Voor de Engelsen en hun buiten
landse bezoek uit onder meer 
Australië, Nieuw Zeeland, 
Verenigde Staten, Zweden, Ier-

land, België, Duitsland en Neder
land, staat onderling contact voor
op. De organisatie had daarom al
le deelnemers en bezoekers 
voorzien van een naamplaatje met 
daarop ook het land van her
komst. In de praktijk betekende 
dit onderlinge contact dat zich 
verspreid over het immense ge
bouw en na het officiële program
ma tot diep in de nacht koren en 
koonjes vormden van verschillen
de nationaliteiten. 
"Ben jij een bass?", vraagt een 
Nederlander aan de dichtstbijzijn
de man die naast hem staat. '' Ik 
zoek nog een bass, een lead en 
een tenor. De bari ben ik". 
De bass schuift aan en kort over
leg volgt over welk van de cat
songs gezongen wordt. Voor de 
juiste toonhoogte haalt iemand 
zijn pitchpipe tevoorschijn en 
daar kJinkt uit de mond van twee 
Engelsen, een Nederlander en een 
Amerikaan "My Wild Irish Rose". 
Zo'n twee meter verderop staat 
nog een ander kwartet te zingen. 

Een van de hoogtepunten van het 
weekeinde is toch wel het verbre
ken van het wereldrecord. Onder 

de directie van Bob Johnson 
(Amerikaan) - de Verenigde Sta
ten zijn de bakermat van het bar
hershopzingen - stelden de twaalf
honderd barhershoppers zich op 
in de Windsorball. 
De BBC maakte tv-opnames van 
het vestigen van het nieuwe we
reldrecord en met het zingen van 
"Let's Get Together Again" 
besloot 's werelds grootste bar
hershopkoor zijn optreden. "Als 
we dit zingen, zegt Eindhovenaar 
Hans Waterreus (ook reisorganisa
tor van dit gebeuren), schiet mijn 
gemoed altijd vol. Ik kan er niets 
aan doen". 

Op de boot van Dover naar Zee
brugge is het geen enkel moment 
stil op het C-dek. Aan nachtrust 
komt niemand toe, ook niet de 
gewone passagiers. En zo eindig
de een lang, Leuk en dus ook ver
moeiend weekeinde. 

Het DABS-koor in show-outfit 
aangevoerd door een enthousiaste 
Bob Slavenburg. 
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DABS-TUNFS 

FIRST MEETING of the WORLD BARSERSHOP COUNCIL 

The first meeting of the World Barhershop Council was held here at Convention on thursday, attended by 
representatives from barhershop organisattons in nine countries. Picturcd above are: 
front row, Jeft co riQhC: 
- Joho Little (Pres1dent of the Australian Association of Men Barhershop Singers); 
- Don Amos (BABS Life President); 
- Jim Richards (International President of SPEBSQSA); 
- Rex Walton (BABS Chairman); 
- Hans Ollavsson (President of the Society of Nordie Barhershop Singers); 
- Theo C. van Dijk (President of the Dutch Association of Barhershop Singers). 
Back row, Jeft co righc: 
- Ed Waesche (SPEBSQSA); 
- AJex Richendoller (Belgium); 
- Graham Nobbs (President of the New Zealand Association of Barhershop Singers); 
- Thomas Kirschning (West Germany); 
- Barrie Brown (President of the lrish Association of Barhershop Singers). 

REYNOTRADE 
Aluminium produkten met toekomst 

om~o~~mR~ 
REYNOTRAOE MAAKT DEEL UIT VAN RE VNOLOS ALUMINIUM HOLDING BV 
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DEN BOSCH - BOURNEMOUTH 
Het langste weekend In 
mijn zangleven. 

Donderdag 
Lekker niet werken. In gedachten 
reeds bezig met hèt weekend. 
Lang douchen. Veel okselfris aan
gebracht. De bedoeling was niet 
alleen 4 x 8 uur fris te ruiken, 
maar 4 x 24 uur. Doch de cos
metische industrie heeft voorals
nog hier geen oplossing voor. 
RoUbag gepakt, met veel aan
dacht voor mijn show-outfit. 
Battery-shaver niet vergeten. Als 
linkse rakker voel ik niet voor het 
Lubbers-baard-imago. 
Dan met vieren in Henk's snelle 
"bolide" op weg naar Zeebrugge. 
Het Nederlandse legioen - in wit
te Tyvek-bloesons - met Dabs
logo stond reeds in slagorde op
gesteld. Met z'n allen op één 
kaart (200 personen) . 
"En ro hoort het'', zei organi)ator 
Hans Waterreus. Hij leek op dat 
moment een beetje op de Joop 
van de Ende van de barbcrshop. 

Vrijdag 
De P&o-liner glijdt zacht voort 
in het maanlicht. Eerst zingen 
voor de captain. 
Bob bevindt zich nog in vertikale 
stand. Het zou niet lang meer du
ren of hij probeert elke richel of 
vensterbank uit voor een "nap". 
Duffe koppen. Hier en daar hu
mor met een hartelijke lach. 
Zacht zingende groepjes. Enkele 
notoire drinkers in een veel te 
ernstig gesprek. 
Daar zijn de krijtrotsen. Dover in 
zicht. 

Het land van het Thatcherism. 
Maar wie heeft nu belangstelling 
voor politiek? Hoe ver is het naar 
Boumemouth lijkt de belangrijk
ste vraag. 
De chauffeur van bus 3 leek recht 
uit Coronationstreet te zijn weg
gereden. 
Heeft U wel eens met zo'n 120 
man 's morgens om acht uur ge
zongen op een parkeerplaats? 
Nou, ik wel! 

• 
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Boumemouth lag er lekker bij . 
Sunshine all over the place. 
Bus 3 dropte ons voor het Bay
brooke Hotel. 
[k heb met ene Waterreus nog 
een appeltje te schillen. Shit! De 
naam Baybrooke wil ik nooit 
meer horen! 
Even tea gez.et op een krakkemik
kerige stoel, jawel een stoel. 
En dan .... op naar het draft-beer. 
Inchecken en verkennen in het 
BIC. 
Zestien kwartetten in de competi
tie is wel erg veel. Veel geleerd. 

DABS-TUNES 

Na een heerlijke T-bone-steak 
weer naar het BIC. 
Voorbereiden optreden van het 
DABS-koor. Hier en daar wat 
bleke gezichten. Vermoedelijk 
slaaptekort. 
Bob praatte in op de prachtig uit
gedoste Allied Singers. "Meer 
spanning", riep hij. 
Zingen voor zo'n 3000 mensen is 
niet niks. Wat een ~eluid. Wat 
een sound in de Wmdsor-Hall. 
En wat een applaus. 
Jammer nauwelijks JO minuten 
zingen. Het mocht niet langer. 
Dutch Chairman, Theo C. van 
Dijk (waarom eigenlijk die C ?), 
ging lobbyen. Jawel hoor. een 
tweede optreden werd geregeld 
voor de zondagmiddag. 
Om een uur 's nachts in bed 
gerold. 

Zaterdag 
Twee vette eieren. Vette worstjes. 
Vene bacon. Te sterke thee. 
Is dat .het edele Engelse ontbijt? 
De koren-competitie was prachtig. 
John Gram was de grote winnaar. 

Het culinaire diner in een Franse 
eetgelegenheid werd met te wei
nig aandacht verorberd. Ene Hans 
en Henk (twee echte Hagenezen) 
waren nogal luidruchtig. Jammer 
van het eten. Wel veel gelachen. 

Op naar de avondshow. 
Etndeloos genieten. 
Hoogtepunt: "Second Edition" 
met de twee Harrington broertjes. 
Ook de spreekstalmeester oogsne 
applaus. 
Nog lekker ~ezongen en geproefd 
in het Hermuage Hotel. 
Alle bobo's logeerden daar. Dus 
ook onze bobo-bass Theo C. (ook 
hier weer die vervelende C). 
De gastkwartetten traden hier ook 
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Een gedeelte van het koor van 1200 barhershoppers (wereldrecord) 
o.l.v. Dr. Bob Johnson. 

op. Uiteraard met het glas in de 
hand. Lekker ontspannen was het 
devies. 
Niet "One More Song", maar een 
meervoud ervan. 
Het werd laat, heel laat. 

Zondag 
Even Langs het strand. Dan koffie 
in het Hermitage. 
In de Barhershop-Shop nog wat 
handel kopen. Er moest nog even 
gezongen worden. 
Verzamelen voor de zondagmid
dag-show. 
DABS-jacks omgedraaid. Rits op 
de rug. Met de rug naar het pu
bliek. Koor voor koor draait zich 
om. Kijk: daar zijn we dan; 
'Dutch Allied Barhershop Singers'. 

Lekker zingen voor wéér een vol
le bak. 
Bij de Italiaan nu wel genoten 
van het eten. Compleet met 
pasta's en Chianti. 

De avondshow was kort voor ons. 
Brain McKay (ex King's Singer) 
zwaaide de Dutch Singers uit. 
So long! 
Buiten leek het wel het bagage
dêpot van een derde-wereld land. 
Maar dan ook met stakende 
kruiers. 
Enfm mijn rode roUbag kwam 
snel tevoorschijn. Op naar bus 3. 
Dag Boumemouth, waar niet al
leen werd gebarbershopt maar 
ook gebarbersopt (alleen te be
grijpen voor bus 3). 

Een tevreden barbershopper in ruste ..... . 
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Maandag 
Op de boot nog een leuke deal 
gemaakt. 80 Penny tegen 12 ~ 
pond in de slotmachine. Dank je 
Frits en Mario voor de Jackpot. 
In de terminal-hal te Zeebrugge 
werden de trommelvliezen nog 
even getest. 
Dag, tot ziens! leder ging zijns 
weegs. 
Een weekend van zo'n 60 turbo
uren was voorbij . 
Het is fijn een barhershopper te 
zijn! 

Ton van Aan - Red. 

BERICHT UIT: 
'CONVENTION 
EXPRESS' 30/5 
In de "Convention-Express" van 
zondag 30 mei j.l. , die in Bour
nemouth verscheen, stond het on
derstaande bericht. 

DABS will be holding their Con
vention this year over the week
end of 10-12 november at the Ko
ningshof, Veldhoven (near 
Eindhoven). They're hoping to 
have our new Chorus Champions 
as special guests and wiJl be 
giving a w.mn welcome co any 
other BABS merobers who can 
make the trip. The cost is 260 
guilders for everything (accom
modation, food, shows, etc.) from 
friday mid-day co sunday mid-day. 
Their Convention-Team secretary, 
Oerrit van Riet, is here with us 
this weekend and will be glad to 
give you further details - or write 
to !Jim ar DiJJenburg 39, 4461 Tl 
Goes, HoJJand. 
On a personal note, I was there 
in march with my chorus for the 
ladies' Convention and can telJ 
you it's a super venue. See you 
there! 
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BABS-CONVENTIE: Verbroedering en vriendschap 
Met een waslijst in de hand met 
evenementen die ons te wachten 
stonden de komende vier dagen, 
venrokken we met zo'n 30 men
sen uit Zaanstad. 
In de vertrekhal in Zeebrugge 
ontmoetten we de rest van het ge
zelschap. Zingen geblazen na
tuurlijk. 
Gedurende de overtocht hebben 
we een Engels ontbijt met witte 
bonen, saucijsjes en een gebakken 
eitje (lekker vet) gegeten. 
Geslapen hebben we eigenlijk 
niet, wel een lied voor de captain 
gezongen. 
De bustrip duurde ongeveer 4 uur 
zodat, na zo'n 12 uur reizen, ie
dereen rond 10.30 uur in zijn ho
tel was. 
Vroeg in de middag inchecken in 
het Bournemouth International 
Center (tjonge wat een entourage) 
Vier barbershop-shops, met na
tuurlijk veel BABS artikelen. 
De koffie is maar net aan in het 
Britse, maar met een barber
poole-donut smaakte het toch wel. 

Wat hebben we allemaal gehoord, 
koren en kwartetten van de bo
venste plank. 
Wat een stage-presence, zelfs 
sombie-achtige taferelen werden 
vertoond. 
Van dit plaatselijke koor, waren 
de leden spierwtt geschminkt en 
gehuld in blauwgroene cape's met 
puntmutsen (net echte geesten). 
De dirigent kwam uit een staande 
doodskist. Een figuur - die zijn 
hoofd in z'n handen had - kreeg 
van de dirigent een pitch-pipe in 
de mond, dat hoofd op die rare 
plaats! Het hoofd blies de juiste 
toon en kon er dus gezongen wor
den. Geweldig! 

Ons DABS-koor ging inzingen, 
en alles verliep zonder proble
men. 
Wat een succes hadden we, ieder 
in zijn eigen show-kleding, mis
schien toch wat rommelig. 
De voorzitter van onze DABS 
kreeg het ook nog voor elkaar om 
ons in de zondagmiddag-show te 

Logeren op **** nivo 
m 

HafEL LELYSTAD 

BARBERSHOP 
FESTIVAL FLEVOLAND 

zaterdag 14 okt.ober 1989 

SPECIAAL ARRANGEMENT: 

toegangskaart voor het Festival 

luxe overnachting met ontbijt 

zondagbrunch met champagne 

VOOR 2 PERSONEN f 185,00 

Bel voor reservering: 03200 - 42444 - Agoraweg ll , 8224 BZ Lelystad 

laten optreden. Afgesproken werd 
dat we de goudbedrukte jacks 
achterstevoren zouden aantrekken, 
opstellen met de rug naar het pu
bliek, en dan per koor je om
draaien naar het publiek. 
Dat was een prachtig gezicht, al 
die gouden logo's. Succes verze
kerd! 

Mr. Bob Johnson (86 jaar) leidde 
het grootste barbershopkoor ter 
wereld (1200 man). 
Deze brave borst had ons goed in 
de hand met gezellige grapjes en 
psychologische trucjes. 
Het zingen werd meteen opgeno
men op de TV. Een commentator 
van de BBC sprak tekst in terwijl 
wij humden. 

Ik heb me vorig jaar laten vertel
len door een van onze koorleden, 
dat je in een zwembad van bar
bersho~ valt. Nou deze woorden 
waren mderdaad waar en haast 
onvoorstelbaar. 
Verbroedering en vriendschap is 
wat het meeste opviel. 
Alleen hierom al gaat ondergete
kende zeker mee naar Harrogate 
in '90. 
Vooral veel dank aan alle (reis) 
organisatoren en Bob Slavenburg. 

Max 0/ij, 
"Whale City Sound" 

RADIO-OPNAME 
TE KOOP!! 
Op de laatste repetitie-zonda~ 
voor de reis naar Engeland, ts 
van de Dutch Allied Barbershop
singers een opname gemaakt. 
Deze perfecte opname is opgeno
men. op cassettebandjes en is te 
koop voor f 10,-- per stuk. 
Belangstellenden kunnen een 
bandje bestellen bij: 

Aat Snellink 
Hooskamperweg 5, 
6741 CA Lunteren 
tel. 08388 - 3664. 
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GAAT ENGELAND VOORUIT? 
Wie zoals ik, ook in 1988 de En
gelse Conventie in Ha~ate 
heeft bezocht, ontkomt ruet aan 
de neiging de laatste Conventie in 
Boumemouth eens te vergelijken 
met die van vorig jaar. 

SOUND INTERPR ARRANG. S . P. TOTA~L 

Gaan ze daar in Engeland nu 
vooruit of was het dit jaar minder 
dan vorig jaar ? Ik heb het dan 
over de kwaliteit van de koren en 
kwartetten tijdens de wedstrijden. 
In gesprekken met collega-barher
sboppers heb ik nogal wat tegen
gestelde meningen waargenomen, 
reden voor mij (als aankomend 
jurylid) om eens wat officiële 
jury-scores op een rijtje te zetten. 
In onderstaande tabellen heb ik, 
zowel van de eerste 6 kwartetten 
in de fmale, als van de eerste 6 
koren, enkele scores tussen 1988 
en 1989 vergeleken. 

3502 1936 97 - - ':: 3222 m:m: 1746 
mm mm - ==- mm mm 

llrrg m!ll ~mn d~!: 
mm iin~ mm mm 

'66 '69 '66 ' 89 '88 

Fiçuur 2. 
Bl} elkaar opgetelde scores per 
CJitegorie van de beste 6 KOREN 
in 1988 en 1989. 

Conclusie: Bij de koren een wis
selend beeld. In zijn totaliteit in 
1989 iets minder, maar dat mag 
geen naam hebben. Wat opvalt is 
de veel betere score in de catego
rie Sound. 

SOUND INTERPR. ~RRANG . S.P . TOTA~L 

496~ 2666 151 

'66 ' 69 '88 '89 

FiÇ.UUr 1. 
B1j elkaar opgetelde scores per 
CJitegorie van de beste 6 KWAR
TEITEN in 1988 en 1989. 

Conclusie: De kwaliteit van de 
kwartetten is in 1989 duidelijk 
minder dan in 1988 en wel op al
le fronten. Om alleen even naar 
Sound te kijken: "High Time" 
(het winnende kwartet van 1988) 
kreeg toen 918 punten in de cate
gorie Sound. 
"Quartz Precision" (het winnende 
kwartet van 1989) kreeg dit jaar 
"slechts" 875 punten in deze cate
gorie. Aardig 1s, dat "Quartz Pre
cision" in 1988 tweede werd met 
945 (!) punten in de categorie 
Sound. 
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De wiMaar van 1989 "Hallmark 
of Harmony" haalde dit jaar 651 
punten in Sound. In 1988 werden 
zij tweede met 572 punten in deze 
categorie. 

Kan op grond van deze cijfers nu 
geconcludeerd worden, dat de ko
ren beter en de kwartetten slech
ter zijn gaan zingen sinds vorig 
jaar ? Het lijkt er wel op en mijn 
eigen ervaring komt daarmee 
overeen. 
Toch is een kanttekening op zijn 
plaats. Van jury-leden wordt we
liswaar verwacht, dat zij jureren 
volgens een absolute schaal, maar 
dat betekent nog niet dat zij dat 
ook als een soort "sound-compu
ter" in praktijk kunnen brengen. 
Er rullen dus altijd verschilJen 
zijn, afhankelijk van tijdstip, 
plaats en persoonlijke interpretatie 
van het desbetreffende jury-lid. 
Van de andere kant, de professio
naliteit van de Engelse jury-leden 

1976 7235 
I""'" - 7206 

61 
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111111 
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schat ik hoog in en in elke cate
gorie zat dit jaar tenminste één 
jury-lid, die ook in 1988 in de ju
ry zat. 
Misscruen aardig om te weten 
hoe ik het er dit jaar als schaduw
jurylid vanaf heb gebracht. 
Ik beperk mij daarbij tot de eer
ste tien koren en de zes kwartet
finalisten en kijk dan alleen naar 
de positie in de categorie Sound. 
Dit is het resultaat: 

positie 
~~-~r _____ Babs~~~ 

Tbe Pilgrimaires I I 
Hallmark of Harmony 2 2 
Crawley Chordsmen 3 3 
The Rainy City Chorus 4 6 
Anvil Chorus 5 4 
Thames Valley Chorus 6 10 
White Horse Harrnony 7 7 
Cllesham Buckaneers 8 8 
Shannon Express 9 9 
White Horse B'shop 10 14 

positie 
~-k~t ____ ~@L&~~ 

Quartz Precision 
Team Spirit 
First Impression 
By Appointment 
GrandSlam 
Back in Time 

I 
2 
3 
4 
5 
6 

2 
4 
1 
6 
3 
5 

Conclusie (van mij): Ik doe het 
beter bij de koren dan bij de 
kwanetten. 
Overigens, los van deze cijferma
tige exercitie, de Engelse Conven
tie was weer een fantastische hap
pening dit jaar. 
Ik heb in vijf dagen nog nooit zo 
weinig geslapen als dit jaar, maar 
ook nog nooit zo veel gezongen 
en daar gaat het tenslotte om. 

Hans Eekels 
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BHC's EN BHQ's IN ''THE PICTURE'' 

BHC "The Midland Harmonizers" 

Van de enthousiastelingen die in 
november 1982 onze BHC ten 
doop hielden zijn er niet veel 
meer over. Gelukkig zijn hun ver
vangers niet minder barbershop
gek. 
Sinds november 1983 opereren we 
als één vereniging samen met de 
dames, BHC "The Midland 
Sound". 
In de 61h jaar van ons bestaan 

zijn er nogal wat veranderingen 
geweest. 
Dolf Kaper als dirigent, een jaar
tje kwakkelen met verschillende 
dirigenten , en dan nu alweer 
zo'n anderhalf jaar Ger van Aart. 
In het begin 35 leden. Na dat 
kwakkeljaar oog maar 12 leden, 
en nu hebben we 24 leden, dus 
gelukkig een stijgende lijn. 
Goede en minder goede sing-outs, 

BHQ "Special Delivery" 

Ede 

leuke en minder leuke repetities 
en openbare repetities die nauwe
lijks iets opbrachten. 
Nou ja, juUie kennen dat allemaal 
uit ervaring. 
En nu? De helft van ons koor is 
terug uit Engeland en zijn nóg 
gekker dan voor die tijd. 
Een kwartet in oprichting; kortom 
het loopt lekker 10 Ede! 

Hans van Loenen, voorzitter 

Vlissingen 

Sinds twee seizoenen zijn we een 
kwartet; eerst rustig zelf wat pro
beren, dan ermee "De Mug" in. 
Eenmaal in dit bruine café ge
weest vooden we de inspiratie om 
echt aan een repertoire te gaan 
werken. 
Hoogtepunten waren wel de Bar
hershopdag in Utrecht, waar we 
oergezellig met diverse kwartetten 
aan de gracht hebben gezongen, 
ons optreden in de RAl op het 
adverteerdersgala en natuurlijk als 
mike-coolers op de laatste "Hol
land Harmony'~Conventie. 
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In de toekomst lcijken we uit naar 
onze sing-om bij de erawiey's als 
zij jubileren en natuurlijk de eer
ste DABS-Conventie. 
Tot die tijd blijven .we zingen en 
hopen jullie te ontmoeten op de 
diverse andere sing-outs. 

BHC " The Dolphin Barber Mates" 

In mei 1981 werd het barhershop
koor "The Dolphin Barber 
Mates" opgericht. Dat geschiedde 
onder de vleugels van de wijk
vereniging "Stadsweiden" te Har
derwijk. Hun thuishaven van toen 
en heden, is het wijkcentrum "De 
Roef '. 
Het is niet moeilijk een link te 
leggen tussen bet Dolfinarium en 
de naam van het koor. 
Het koor beleefde haar eerste op
treden op 13 december 1981 in 
"De Roef '. Het betrof een koffie
concert. Negen mannen lieten 
Harderwijk kennismaken met het 
fenomeen Barbershopsinging. 
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Een daverend succes was het loon 
voor hun arbeid. Tot op de dag 
van vandaag is "De Roef' bij 
hun optreden van stalles tot enge
lenbak uitverkocht, en staande 
ovaties zijn een vast patroon ge
worden. 
Dergelijke thuiswedstrijden geven 
"The Dolphin Barber Mates" het 
gen~gen e~ de wete~sch~p dat 
hun mzet ruet voor ruets 1s ge
weest. 

Even terug naar het begin. Uit de 
rijen van de baritons, trad de hui
dtge dirigent Ben Schut naar vo
ren. Een stap die tot op heden 

Lead 
Tenor 
Bari 
Bass 
Coach 
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Cor Kik 
Eric Rotte 

Pieter-Paul Eppings 
Luc Schoute 

Ank van Mastrigt 

Harderwijk 

door niemand wordt betreurd. 
Het koor groeide gestaa~. Niet 
met kwantitatieve uitschteters, 
maar meer in de sfeer en in kwa
liteit. Om deze kwaliteit te hand
haven, houdt men voortdurend de 
vinger aan de pols. Veel ervaring 
wordt opgedaan met kwartet
zingen. Elke zanger van het koor 
neemt hier spontaan aan deel. 
Zowel de betreffende zanger als 
de dirigent horen waar mogelijke 
knelpunten zitten. 
Buiten de normale oefenavond is 
er nog extra oefening mogelijk bij 
de sectionleaders thuis. 
Nieuwe leden, die in de meeste 



gevallen onbekend zijn met bar
bershopsinging, lopen onder lei
ding van een koorlid van de eigen 
sectie net zo lang mee, totdat de 
Ie en 2e auditie achter de rug is. 
Na een half tot driekwart jaar is 
dit in de meeste gevallen wel be
keken. De dankbare geslaagde, 
deelt deze vreugde met de andere 
koorleden aan de bar met de be
kende polsbeweging. 

Wat zijn zoal de wapenfeiten die 
de Dolphin Barber Mates in hun 
vaandel meedragen? 
Veel optredens in eigen regio. En
kele hebben duidelijk een charita
tief karakter, zoals voor het Rode 
Kruis. 
Absolute topper is en blijft het 
bezoek aan Amerika, New York, 
Boston, Albany. De Boston 
Symphony-hall stond daarin cen
traal. 
Een evenement om nooit te verge
ten. Hierbij dienen zeker "The 
Sweet Adelines" van Usselstein te 
worden genoemd, die gezamenlijk 
de oversteek met ons maakten. 
Terug naar eigen bodem. De op
tredens hier zijn o.a. "De Doe
len" te Rotterdam met een decor 
van 2300 toehoorders en spreek
stalmeester Gerard Cox. Een op
treden in Gelderland samen in 

BHQ " De Sox" 

één programma met Seth Gaaike
ma, Lee Towers en gepresenteerd 
door Ron Brandsteder. Het Park
Plaza te Amsterdam is ook geen 
onbekende zaal voor "The Boys 
from Harderwijk". ln dezelftle 
ademzucht zeer recentelijk een 
optreden in het Congres-Centrum 
te Den Haag en hier nauwelijks 
van bekomen lopen de heren zich 
warm voor een optreden in Dron
ten. 
Midden juni zijn we te gast bij 
een Duits dameskoor. 
Net voor de DABS-Conventie 
wordt nog een gezamenlijk optre
den verzorgd met "The Seabot
tom Singers" en "The New Land
singers". 
Voor de liefhebbers: zaterdag 14 
oktober a.s. 

Gezien bet feit dat 'lJ leden van 
de ''The Dolphin Barber Mates" 
lid van het DABS-koor waren, 
hebben zij de ervaring, een Inter
nationale Conventie, mooi meege
nomen. M~t de daar opgedane in
drukken, en niet in het minst die 
van het DABS-koor, wordt vast
gesteld dat er nog veel werk te 
doen is. 

Wim de Lange - PR 

Wagenberg (NB) 
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Het is allemaal begonnen toen we 
zo'n vijf jaar geleden als onwe
tend en niets betekenend kwartetje 
een Nederlandstalig liedje instu
deerden. Dit ter gelegenheid van 
een feestavond voor het jongeren
koor. Alle vier waren we lid van 
dit koor. 
Het klonk als de beste vonden 
we. 
We kregen de smaak te pakken en 
wilden doorgaan in de close-har
mony stijl. 
Omdat we hiervan geen bladmu
ziek hadden zijn we verder ge
gaan met bet zelf arrangeren van 
oude Hollandse volksliedjes. U 
weet wel, die liedjes die je eigen
lijk pas gaat zingen als het Iaat 
wordt en de alcohol begint te 
werken. 
Kortom, we zochten naar iets an
ders en kwamen terecht op een 
repetitie-avond van "The Heart of 
Holland Chorus" te Nieuwegein. 
We werden geweldig ontvangen. 
Bob Slavenburg verrastte ons met 
een speciale barhershop-introduc
tie show. 
Onze broeken zakten af zogezegd! 
We mochten tevens enkele van 
onze deuntjes ten gehore brengen, 
hetgeen met enige schroom 
plaatsvond. 

Oe manier waarop toen gerea
geerd werd, heeft ertoe geleid dat 
we de Barberpole-catsongs zijn 
gaan bestuderen, die we meekre
gen met de boodschap: "Kom 
over een jaar hiermee nog eens 
terug." 
We zijn aan de slag gegaan en 
hebben al best wat optredens ach
ter de rug. 
Zo is het Kerstconcert in Terheij
den met onze specialiteit "The 
Yuletide's Favorites" een jaarlijks 
terugkerend gebeuren. 

Een greep uit het Broadway
Musical-repertoire brengen we 
een maal per jaar ten gehore op 
het Amateur-Concert eveneens in 
Terheyden. 

Echt hard timmeren aan de weg 
doen we niet. want de nadruk ligt 
binnen ons 4-tal op een geze!Ltge 
en ontspannen bezighe1d. 
Sinds enkele maanden hebben we 
ons een coach aangeschaft in de 
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persoon van Alex Broekaart. 
De naam van ons kwartet is 
voortgekomen uit onze voorkeur 
voor een wereldberoemde close-

INGEKOMEN 
POST 
Beste Barbershoppers, 

Per I mei 1989 heeft Bob Slaven
burg besloten het dirigentschap 
van 'The Heart of Holland Cho
rus" neer te leggen. 
Bob had reeds enige tijd te ken
nen gegeven te willen stoppen. 
In april vernamen wij de beschik
baarheid van een goede barber
shop-dirigent, die ons koor in 
haar lijn kan voortzetten. De 
besprekingen hadden een gunstig 
resultaat, zodat het bestuur be
sloot tot voordracht bij de leden. 
na eerst een gesprek met Bob. 
In dit gesprek werd enthousiasme 
over de meuwe man overscha
duwd door de datum van indienst
treding. De emotionele reactie 
was hevig en begrijpelijk. Vele ja
ren heeft Bob "zijn" koor met 
hart en ziel geleid. 
De erkentelijkheid daarvoor ho
pen wij hem nog uitgebreid te 
kunnen tonen . 
Per I juni 1989 zal de HOHC 
worden geleid door Tom de Rooy. 

Bestuur 
''Hean of Holland Chorus·· 

harmonygroep "The Nylons". 
We hebben ons "iets lager" inge
schat en toen ons kwartet gedoopt 
in: ''De Sox". 

Lead 
Tenor 
Bari 
Ba ss 
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Judo Rasenberg 
Cor Vissers 

Jos van Wonderen 
Theo den Exter 

IJSSELTEIN CHAPTER 
In Nederland hebben we de DABS, ons allen welbekend. "HoUand 
Harmony" een dames-organisatie ~eaffilieerd met de LABBS (de 
Engelse dames-organisatie) en de ' Sweet Adelines" een dames
organisatie geaffilieerd met de "Sweet Adelines Inc!' (de Ameri
kaanse dames-organisatie). 
Het leek de redactie leuk ook van deze club eens iets te laten horen 
en zien. 

Barhershop heeft zijn oorsprong 
in de USA. In 1947 werd in Tul
sa (Oklahoma) de organisatie 
Sweet Adelines lnc. opgericht. 
Momenteel bestaat deze organisa
tie uit ±33.000 leden, verspreid 
over zo'n 720 koren. 
Er zijn Sweet Adelines koren in 
de USA, Canada, Japan, Austra
lië, Nieuw Zeeland en in Europa 
(Zweden, Groot Brittanië, West 
Duitsland en Nederland). 
De koren zijn verdeeld in ver
schillende regions (totaal Zl). 
Het Usselsteinse koor valt onder 
de "World Wide Region". 
Iedere region heeft haar eigen, 

jaarlijkse, competitie. De winnen
de koren en kwartetten uit deze 
regions nemen deel aan de jaar
lijkse internationale competttie in 
de USA. 
Er wordt gewerkt met eigen 
Sweet Adelines jury-leden. 
De categorieën waarin wordt ge
jureerd zijn: Music, Sound, 
Expression en Showmanship. 

Nu naar Nederland. Kit de 
Bolster, een Amerikaanse ge
trouwd met een Nederlander 
kwam in ICJ/7 in Nederland wo
nen. Ze besloot een koor te be
ginnen in Usselstein. Het koor 

• voor verse groenten en fruit, voor vers vlees • 
• voor verse vleeswaren, voor vers brood • 

enz. enz. 
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groeide uit tot meer dan 50 le
den. 
In 1983 nam Floor van Erp het 
dirigentschap over. 
Een van de hoogtepunten in het 
bestaan van het "Usselstein Chap
ter" was de toemee door de USA 
in het kader van de Stichting 
Amerika '86. 
Het mannenkoor "The DolP.hin 
Barbermates'' uit HarderwiJk nam 
ook deel aan deze trip. 

Vorig jaar bracht het Sweet Adeli
nes koor "Latham Circle Cho
rus" en het mannenkoor "Racing 
City Chorus" uit Albany een te
genbezoek. 
In 1990 komen het "Wayside 
Chapter" en de "Gatesway 
Guardsmen" uit Boston naar Ne
derland. 

Momenteel zijn er Sweet Adeli
nes koren in IJsselstein, Hendrik 
I do Ambacht en Lelystad. 
Prospective koren in Amsterdam, 
Nieuw Vennep en Ede. 

Miami 1989 
Het "Dsselstein Chapter" won in 
maart 1988 de competitie die 
werd gehouden in Hayling lsland, 
Engeland. Er namen zes koren 
deel aan deze competitie: Enge
land, Schotland en Nederland. 
Het Usselsteinse koor behaalde 
voor de derde maal een eerste 
plaats tijdens deze competitie. 
Deze ove~inn!n~ verschafte het 
koor <ie uJtn<xhgmg, deel te ne
men aan de Internationale Com
petitie, die in oktober 1989 in 
Miami Beach (Fiorida) wordt ge
houden. 
Tijdens dit verblijf zal er een 
show worden verzorgd voor ruim 
5000 mensen. Niet mis. 
U hoort meer van ons. 

Ans Snellenberg 

DABS-TUNES 

DABS - BARBERSHOP-SHOP 
Graag laten wij U kennis maken met de vele anikelen die in onze 
Barhershop-Shop te koop zijn. Buiten de bekende stickers en speldjes 
(in fraaie kleuren) is er veel educatief materiaal te koop zoals: casset
tebandjes, muziekboeken, naslagwerken en diverse manuals voor koren 
en kwanenen. Een aantal van deze zaken zijn voor besturen en diri
genten/coaches van groot belang, met name om hen voldoende voor te 
lichten omtrent barbershop, organisatorische voorsteUen en algemene 
kennis die rechtstreeks met onze hobby te maken heeft. 

Indien U belangstelling heeft voor een of meer van de hieronder vcr
melde zaken, dan kunt U deze besteUen bij: 
Helène Burger, Steenweg 15, 4423 AL Schore, telefoon: 01102 - 43580. 

omschrijving artikelen 

DABS - speldjes 
DABS - sticker, formaat 70 x 390 mm 
DABS - sticker, formaat 100 x 100 mm 
DABS - schildje 
DABS - huiswijn met eigen logo, rood of wit 
DABS - jacks met logo op de rug 
DABS - foto's 
Plastic tas met barhershop opdruk 
Diverse cassette-bandjes, per stuk 

1985 Saturday Night-Show 
1984 Top Twenty Quartets Of America 
1985 Top Twenty Quartets Of Alnerica 
Showtime "Dukes of Harmony" en " Vocal Majority" 
1982 Amcrica International Convention Chorus 
1984 America International Convention Chorus 
1985 America International Convention Chorus 
1986 America International Convention Chorus 

Diverse boeken en naslagwerken 
Catsongs, " Be A Barberpole Cat" 
"To Sing In English" 
" The Music Leadership Team" 
" Music, Sound And Sensation" 
" Masters Of Ceremonies" 
"Quartet Coaching" 
"Chorus Directars Manual" 
"Starting a Chapter from A to Z" 
" District Officer Area Counsilor Manual '88" 
" Published Barhershop Arrangements", songhook and 

tapes (Catalogus tot 1987) 
"Chapter Secretary's Manual '88" 
"Chapter President's Workbook" 
"Chapter President's Manual" 
"Chapter Treasurer's Manual" 
" Program Vice-president Manual '88" 
" Membership Vice-president Manual" 
" Rules and Regulations Handbook" 

Boekjes Introducing SPEBSQSA 

prijs 

f 5,00 
f 2,50 
f 1,00 
f 45,00 
f 6,00 
f 20,00 
f 6,50 
f 1,50 
f 15,00 

f 25,00 
f 48,00 
f 36,00 
f 23,00 
f 12,60 
f 6,00 
f 13,60 
f 9,95 
f 9,95 

f 9,95 

f 9,95 
f 4,95 
f 9,95 
f 9,95 

f 9,95 
f 9,95 
f 9,95 
f 1,00 
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''HOLLAND HARMONY'' CONVENTIE '89 
Op zaterdag 18 maart j.l. toog 
Uw verslaggever naar Veldhoven 
om de Korencompetitie van de 
"Holland Harmony•· Conventie 
1989 bij te wonen. 
Reeds vanaf vrijdagmiddag had
den de honderden barhershoppen
de dames zich gemeld in "De 
Koningshof'. Vroeger hadden 
vrouwen geen toegang tot dit 
complex. De celibataire bewoners 
mochten eens in de verleiding ko
men. Nu is het voormalige 
klooster verbouwd tot een van de 
grootste congrescentra in Neder
land, en door "Holland Harmo
ny" verkozen tot Conventie
centrum. 

Een minutenlange wandeling door 
de gangen bracht me uiteindelijk 
in de blauwe zöne. Ik was net op 
tijd, de korencompetitie zou bin
nen enkele minuten beginnen. Ze
nuwachtige drukte op de gangen. 
Bemoedigende woorden werden 
over en weer geuit in het Engels, 
Duits en vele Nederlandse dialec
ten. De diverse koren stonden 
rondom hun respectieve dirigenten 
geschaard en de kansen werden 
ingeschat. De spanning was te le
zen op de fleung opgemaakte ge
zichten. Het was prachtig om te 
zien, blauw, rood, geel, groen, 
alle kleuren waren vertegenwoor
digd in de showkleding. En ac
cessoires als veren, hoedjes en 
parapluies maakten de toch al 
fraaie uitmonstering compleet. 

In de goed gevulde zaal opende 
Maarten de Koning (een soort 
spreekstalmeester) met jolige 
grappen de competitie. Kennelijk 
heeft de alcohol de vorige avond 
rijkelijk gevloeid zo beluisterde 
ik. Kijk dat mannen onder elkaar 
,,'m kunnen raken" is bekend, 
maar dat vrouwen dit ook kun
nen? 
Prima hoor, het komt de harmo
nie ten goede zullen we maar 
zeggen. 
Mike-warmer nummer een: ··co
ast to Coast" Chorus uit Enge
land. Een lekker groot koor. 
Goed geoefende barber
shopsters die de zaal en de jury 
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vakkundig opwarmden. Jammer 
van de minder goede akoestiek 
van de zaal. De ringingchords 
kregen weini~ of geen kans tegen 
de overvloedtg aanwezige gordij
nen en geluidsabsorberende 
schermen. 
Maar goed, terug naar de bar
hershoppende dames. 
De acht deelnemende koren zet
ten hun fraai gevormde beste 
beentjes voor, soms zelfs letter
lijk. 

Het ene koor had een wervelende 
show, het andere was meer inge
togen, een derde had een perfecte 
sound en ga zo maar door. Lek
ker moeilijk voor de jury. 
Zo was ik gedurende ruim één 
uur getuige van goede tot zeer 
goede barbershopsinging, fantasti
sche showkleding goed gebruikt 
in de Stage-Presencc, gelardeerd 
met humor, sentiment en geraffi
neerd uitgevoerde 
showelementen die niet alleen mij 
maar ook het aanwezige publiek 
soms in vervoering bracht. Knap 
hoor, en dat allemaal voor die 
"kille" jury, die maar zat te kij
ken, te luisteren en te schrij-
ven. 

Ik heb heel wat aantekeningen ge
maakt. Bij nader inzien gebruik 
ik ze toch maar niet. 
Kijk, de jury heeft veel meer ver
stand van barhershop dan ik. 

Mijn intentie was om te genieten 
van barbershopsinging, en niet 
om te beoordelen. Maar toch -
als echte liefhebber die ik nu een
maal ben - had ik voorkeur. De 
uiteindelijke volgorde van I tot en 
met 8 zag er dan ook iets anders 
uit dan dat ik ~edacht had. 
Dat bleek ·ovengens ook bij en-

kele koren het geval te zijn. Ge
lukkig waren na enige tijd de 
meesten al over hun teleurstelling 
heen en werd gezellig nagekletst 
met een glas in de hand om de 
laatste emoties weg te spoelen. 

Kampioen werd "Sea Sound Sin
gers" uit Vlissingen. 
Gefeliciteerd! Wat waren le blij, 
vooral Rob vc~n de Meule was 
zeer uitgelaten. 
Een goede tweede was "New Ci
ty Harmonizers" uit Nieuwegein 
met slechts 10 punten minder. 
Nederland heeft een redelijk bre
de top en dat is goed. 
Persoonlijk vind ik de verdere 
plaatsing minder belangrijk. Elk 
deelnemend koor kan aan de 
hand van de opmerkingen gedaan 
op de clinics haar voordeel doen. 
Het komend jaar kan dan aan de 
zwakkere onderdelen gewerkt 
worden. 
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De volgende dag werd de "Late 
Late Glow Show" gehouden. 
Humor was in ruime mate aanwe
zig. Met name een oude dame in 
een gemengd kwartet werd prach
tig vertolkt door Barry Taylor. 
Ook fraai barbershopzingen kwam 
middels "Masquerage", een En
gels kwartet, aan de beurt. 

In dit kader was er ook een pre
mière. Eentje van de bovenste 
plank. Het optreden van de 
"Dutch Allied Barhershop 
Singers". 

Het kamploenskoor "Sea Sound Singers" uit Vlissingen. 

Zo'n 120 man maakten hun op
wachting op de riscrs. Hun op
komst was alleen al een gebeurte
nis. Elk koor en kwdrtet 
vertegenwoordigd in dit koor 

Eén koor kan maar kampioen 
worden, vaak is het een strijd tus
sen enkele koren. Vooral die met 
veel ~rvaring. 
Dat zou kunnen betekenen dat je 
als koor met minder ervaring 
nooit kampioen kunt worden! 
Misschien niet, misschien ook 
wel. So What! Meedoen aan de 
volgende competitie tijdens de 
Conventie en trachten de zwakke
re punten te versterken. dat moet 
bet doel zijn! 

Deze middag realiseerde ik mij 
dat de DABS reeds in november 
a.s. baar eerste Conventie zal 
houden. Uiteraard zal ook daar 
jarenlage ervaring meetellen ..... 
en misschien uitslagbepalend zijn. 
En toch - ik kom er maar even 
op terug - "moet" elk koor en 
kwartet meedoen. Of ze nu lang 
of kort bestaan, dat is niet be
langrijk. Maak maar eens de 
sfeer. spanning en ..... gezellig
heid mee. Natuurlijk ook de kri
tiek, die hoort er bij (overigens is 
de kritiek positief be-
doeld). 

Ik heb het competitie-gebeuren nu 
eens van nabij meegemaakt. 
Leuk, heel leuk! 
Ik kijk nu al uit naar de DABS
Conventie '89, en zo weet ik, ve
len met mij. 

Terug naar de "Holland Harmo
ny '"Conventie. 
Bij de kwartetten werd "Crystal 
Sound" kampioen. 

Dames van harte, geniet van jullie 
klasse zolang het nog kan. De 
concurrentie staat op de loer, zo 
vernam ik in de wandelgangen. 

werd apart opgeroepen. De volg
orde werd bepaald door hun 
oprichtingsdatum. Prachtig al die 
verschilJende kostuums te zien die 
samen het grote koor vormden. 

Het kampioenskwartet "CrysUll Sound'' 
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Een kleurig geheel. 
Nog nooit had het publiek een 
barbershopkoor van deze omvang 
gezien. 
"I Love You Truly" maakte mis
schien wel de meeste indruk. Aan 
de vraag om een toegift werd 
graag voldaan. 
Tijdens en na deze show, werd al
les van dit Conventie-weekend ge
relativeerd tot zijn werkelijke pro
porties. Dus wat bleef er over? 
Puur kameraadschap! 
Is dat niet het hoogste goed in 
onze hobby? 

Red. - Ton van Aart 

SAMENSTELLING 
DABS 

CONVENTION
TEAM 

De samenstelling van het Con
vemion-team, dal straks in no
vember de touwtjes strak in de 
hand zal houden, ziet er als volgt 
uit: 

Conventie-
Manager. 

Assistentie 

Regie 

Secretarial-team 
vooniner 

Presentatie 

Penningmeester 

Conventie
Secretaris 

Gommen Burger 

Rinia de Boer 
Heleen Burger 

Jetze Rozeboom 

Sjaan Passieux 
Gerr'e Hoekstra 

Cock Kooning 

Helga Deen 

Gommen Burger 

Gerrit van Riet 

De Scouts is voorlopig een zorg 
voor de koren. 
Mochten er mensen zijn die niet 
aan de competitie deelnemen, dan 
kunnen zij zich aanmelden als 
Marshall of Time-Keeper. 

Aanmelden bij: 
Gerrit van Riet 
Dillenburglaan 39, 4461 TJ Goes. 
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BARSERSHOP-FESTIVAL 
FLEVOLAND 14 OKTOBER 1989 
Flevoland, de twaalfde provincie 
van Nederland is de jongste pro
vincie, die ontstond uit het omto
veren van 225.000 ha water in 
nieuw en vruchtbaar land. 
In deze groene omgeving vindt U 
moderne steden, bossen, zwem
en zeilwater tussen uitgestrekte 
boerenbedrijven. 
In de provincie-hoofdstad Lelystad 
vindt U tal van bezienswaardighe
den, waaronder de bouw van een 
V.O.C. schip de "Batavia" en het 
informatie-centrum "Het Nieuwe 
land". 
De bevolking van Flevoland is sa
mengesteld uit mensen die vanuit 
alle delen van het land zijn ko
men wonen en werken in dit 
nieuwe land. 
Met deze mensen kwamen cultu
rele activiteiten, en dus ook een 
aantal enthousiaste barbershop
pers. 
Deze mensen hebben ervoor ge
zorgd dat er nu een dames- en 
een heren-barbershopkoor is. 

De afgelopen jaren zijn er met 
veel succes Barhershop-Festivals 
georganiseerd. Een traditie die 
ook dit jaar weer zal worden 
voortgezet. 

Dit jaar is "Hotel Congres Cen
trum Lelystad" de plaats waar het 
spektakel zal plaatsvinden. 

Deze avond zullen voor U op
treden: 

- "The Dolphin Barber Mates"; 
- "The New Land Singers"; 
- "The Sea Bottom Singers"; 
- "Mistery Act"; 
- "The Sea Stars". 

Een luchtige show met verrassin
gen en ee~ gezellige afterglow. 

De entree voor deze avond be
draagt f 15,-- per persoon. 
Voor dit bedrag krijgt U niet al
leen een gezellige show, maar ook 
een welkomsH:ocktail en een 
bitter-garnituur. 
"Hotel Lelystad" heeft een speci
aal arrangement inclusief over
nachting en een champagne 
brunch de volgende ochtend. 
Kortom een happening op vier
sterren-niveau. 

Voor reservering: 
Tel. 03200 - 42444. 

INFO OVER HET DABS - KOOR 
Op zondag 28 mei om 10.00 uur 
kwamen de Engelandgangers weer 
bijeen. Minder dan we gewoon 
waren, maar met evenveel enthou
siasme. 
Theo van Dijk - voorzitter DABS 
- heette ieder hartelijk welkom. 
Hij memoreerde in het kort het 
fantastische weekend in Bour
nemouth. 
Vele barhershoppers meeoden dat 
dit (gelegenheids)koor was opge
houden te bestaan. Niets is min
der waar. Dat wil zeggen: leder 
die deze ochtend aanwezig was 
heeft een enquête-formulier gekre
gen om zij mening te geven over 
het DABS-koor. Het bestuur ziet 
dit koor wel zitten. Zeker in het 

kader van PR in Nederland. Maar 
dan zal dit koor toch een behoor
lijk ledenaantal moeten hebben. 
ledere barhershopper die ervoor 
voelt in dit koor o.l.v. Bob Sla
venburg mee te doen, en het suc
ces ervan voort wil zetten, kan 
zich aanmelden bij Aat Soellink, 
secretaris DABS, of bij je afge
vaardigde. 
Op zondag 25 juni a.s. om 10.00 
uur is er weer een repetitie ge
pland in "De Kentering" te 
Rosmalen. 
Alle liefhebbers zijn welkom. 

Bestuur DABS 



LOTING 
CABS

CONVENTIE '89 
Laatste nieuws van de Raad 
van Afgevaardigden 
In de vergadering van de Raad 
van Afgevaardigden van 10 juni 
j.l is de loting verricht voor de 
Conventie in november a.s. in 
"De Koningshof' te Veldhoven. 
Gommert Burger (Conventie
Manager) had alle namen van ko
ren en kwartetten in kokertjes 
gestopt. Theo van Dijk (voorzit
ter) opende onder het toeziend 
oog van de aanwezige RvA-leden 
de kokenjes met de kwanenen. 
De volgorde werd als volgt: 
I. Mid-Four Harderweijk 
2. For Pleasure Nieuwegein 
3. Gents' Quanet Den Bosch 
4. Why Four Nieuwegein 
5. lUnatics Vlissingen 
6. Voices Vlissingen 
7. Special Delivery Vlissingen 
8. F1rst Decision Nieuwegein 

De kokenjes met de namen van 
de koren werden geopend door de 
vice-voorziner Hans Eekels. 
De volgorde werd als volgt: 
I. Midho!Jand River Blenders 
2. Wh ale City Sound 
3. Dolphin Barher Mates 
4. Seabonom Singers 
5. Coastline Chorus 
6. Gaggling Ganders Gang 
7. Splitlevel Singers 
8. Midland Sound 
9. Heart of Holland Chorus. 

Op deze vergadering werd ook de 
vacature van PR in het bestuur 
opgevuld. Ton van Aart, door het 
bestuur voorgedragen als kandi
daat, werd met algemene stem
men gekozen voor deze functie. 

AFFILIATIE MET 
SPEBSQSA 
EEN FEIT 
Links op de foto ziet U Mr. Joe 
Liles, Executive Director van 
SPEBSQSA, die enthousiast rea
geert terwijl Aat Snellink - onze 
secretaris - de overeenkomst met 
de Amerikaanse moederorganisa-

tie ondertekent. Wij zijn pas eerst 
vanaf I juli 1989 officieel toege
treden, omdat van Amerikaanse 
zijde het comract pas getekend 
kan worden op hun meeting met 
internationale presidenten. zoals 
zij dat noemen. 
Volgend jaar, als een gevolg van 
deze ondertekening, ons eigen 
kampioenskwartet naar de Con
ventie in Amerika, San Francis
co? 
Daar nemen 51 kwartetten aan 
deel , één uit elke Amerikaanse 
staat, plus het Engelse en Zweed-
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se kwartet, welke landen immers 
al eerder geaffilieerd zijn. 
Het zal een kwestie van geld zijn, 
helaas. Maar wellicht passen we 
er een mouw aan. Nog geen toe
zegging dus van DABS-zijde, 
maar geheel ondenkbaar IS het 
niet dat we onze kampioenen van 
november a.s. in 1990 kunnen af
vaardigen. Leuk om aan te wer
ken met z'n allen om ons waardig 
te laten vertegenwoordigen. Wie 
weet! 

Theo C. van Dijk 

'Maison Merchant' 

Wijn Import - Groothandel 
KWALITEITSWUNEN VOOR BETAALBARE PRUZEN 

*Wijnproeverij* 
*specialiteit: Relatiegeschenken* 

*Wijn met eigen etiket* 
*Verzending door heel Nederland* 

*Leverancier Barbershopwine* 

Trade Center "'Wolfsdonken" (tevens showroom) 
Wolfsdonkenplaats 7, Postbus 1401. 5200 BL 's-Hertogenbosch 

Telefoon: 073 - 2t6364 Telefax: 073 - 210752 
K.v.K. ·s-Henogenbosch H .R. 39079 

19 


