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TEN GELEIDE 
Allemaal weer terug van vakan
tie? terug in Barbershop-Neder
land? Weldan, nu breekt er een 
periode aan van hard werken. 
Nog maar nauwelijks twee maan
den scheiden ons van de eerste 
DABS Conventie '89. Dus alle 
snode plannen, gesmeed door 
kwartetten en koren moeten nu 
werkelijkheid worden. 
Op de rustige avonden op mijn 
vakantie-adres in de Haute Savoie 
in het "La Douce France··. heb ik 
velen van mijn favoriete kwartet
ten gedraaid op mijn Walk-Man. 
Daardoor heb ik vaak gedacht 
aan wat komen gaat. De eerlijke 
strijd om brons. zilver en goud. 
De zoete smaak van de overwin
ning, de zure smaak van de 
teleurstelling. Ach, dat duurt 
maar even. Daarna is er de gezel
ligheid met elkaar. samen zingen. 
Nog eens luisteren naar je 
collega-zangers van dat nét even 
betere of nét even mindere kwar
tet .... . volgens de Jury dan. 
Tk verheug me erop. 
Al heb ik de Conventie in Enge
land meegemaakt, de eerste 
DABS-Conventie zal meer indruk 
maken, daar ben ik van over
tuigd . 
Als redacteur ga ik een lekkere 
tijd tegemoet. Er zal veel gebeu
ren, dus er zal veel geschreven 
moeten worden. En naar ik hoop, 
zal ik veel kopij ontvangen die 
meningen en ervaringen zullen 
weergeven. 

Nu even iet:. rechtzetten . In 
"Dabs-Tunes" 89/2 op pagma 14 
staan enkele hinderlijke drukfou
ten. Bij de loting kwartetten staat 
als nummer 8: "First Decision", 

dit moet zijn "Final Decision". 
Bij de koren staat op nummer 8: 
"Midland Sound", dit moet zijn 
"Midland Harmonizers". 
Excuses hiervoor. 

Nu ik het toch over kwartetten 
heb. In de vorige "Dabs-Tunes" 
trof U een "neger'~kwartet aan, 
of misschien toch niet! 
Nee dus .... "De Sox" uit Wagen
berg (NB) hadden kennelijk geen 
betere foto. Jammer is dat we de 
gezichten van Judo. Cor, Jos en 
Theo nu nog niet kennen. 
We hopen op een duidelijker ken
nismaking met hen, misschien 
wel als mededinger op de Con
ventie '89. 

Kennis maken zullen we zeker 
met de "Capital Chordsmen'' uit 
Brussel Gawel, België), ille zich 
nu ook lid van DABS mogen noe
men . U leest hierover vcrder in 
dit blad. 

In dit nummer zult U wederom 
enkele koren en kwartetten aan
treffen in de rubriek: "BHC's en 
BHQ's in "The Picture''. 
Gelukkig reageert ieder positief 
op de oproep voor kopij en foto's. 
Bovendien beste Barhershoppers 
is ' 'Dabs-Tunes" internationaal! 
Ons lijfblad wordt verspreid over 
alle Barbershoporganisaties in de 
wereld. Waarschijnlijk zal men 
niet alles wat geschreven staat be
grijpen. maar een aardige én dui
delijke foto van kwartet of koor 
zal ongetwijfeld met aandacht 
\\Orden bekeken. 

In het kader van de Conventie 
'89, maar ook om iedere Barber-

shopper onze specifieke termino
logie te leren kennen en begrij
pen, is Hans Eekels (Vice
President) bereidt gevonden een 
Barbershop-Woordenboek samen 
te stellen. Een niet geringe aan
vulling van Uw Barbershop
kennis. 

Theo C. van Dijk (President) is 
al weer voor de tweede keer naar 
het "Harmony College" geweest 
van de SPEBSQSA. 
ln het ''Missouri Western State 
College" te St. Joseph I Kansas 
City heeft hij een week lang col
leges gevolgd. Daar hij ook deel 
uitmaakt van een kwartet als bass. 
heeft hij een aantal colleges mee
gemaak1 die uiteraard betrekking 
hebben op kwartet-zingen. Leest 
U zijn ervaringen. 

Ook in "Dabs-Tunes" een bijdra
ge van Jan de Graaf, geen onbe
kende in ons wereldje. 
Hij heeft wat gedachten op papier 
gezet, en de belangrijkheid van 
Conventies mer name voor de 
ontwikkeling van kwartenen en 
koren aangehaald. 

U ziet het. wederom een nummer 
van "Dabs-Tunes" met interessan
te informatie van. voor en over 
Barbershop. 
Veel leesplezier! 

Red. - Ton van Aan 



D.4BS-TUNES 

ORGANISATIE EN LEDEN V AN DE DABS 

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

• Vice-President Hans Eekels 
Dorpsstraat 119. 
2903 LA Capelle a/d Ussel 
Telefoon 010-4517486 

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

• Treasurer Gommert Burger 
Steenweg 15, 4423 AL Schare 
Telefoon 01 102-43580 
Bank: Amro-bank Kapelle 
t.n.v. DABS, nr. 49.66.83.632. 
Giro van de bank: nr. 1068635. 

• Pub/Ie Relat/ons Ton van Aart 
Derde Morgendreef 20. 
5233 NK 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073-421191 

• Musical Coördinator 
Bob Slavenburg, Seringenstraat 26, 
4131 BC Vianen, tel. 03473-72770 

• Leden BHC's 
BRUSSEL 
BHC - Capita! Chordsmen 
Secr. : J. Stcmcrdink, Wtlde Rozenlaan 8. 
B-1!m - Wez.cmbeek-Oppem, België 
tel. 32-2-7317461 
Repetitie: vrijdag 20.00 - 22.00 uur. 

CAPELLE ald IJSSEL 
BHC - The Splitlevel Singers 
Secr. : A. Plomp, Ch. Lagedijk 503. 
3084 LB Rotterdam, 
Repetitie: dinsdag 20.00 - 22.30 uur. 

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

EINDHOVEN 
BHC - Southern Comfort Barber 
Mates 
Sccr.: F. Visser, Burg. Vogelspad 14. 
5616 JK Eindhoven, tel. 040-526463. 
Repetitie: woensdag 20.00 - 22.30 uur. 
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GOES 
BHC-The Gaggling Ganders 
Gang 
Secr.: J. Kooning, Etenbaasstraat 1, 
4458 AE 's Heer Arendskerke, 
tel. 01106-1980. 
Repetitie: donderdag 20.00 -22.30 uur. 

HARDERWIJK 
BHC-The Dol ph in Barber Mates 
Secr.: H. Lepelaar, Jan Mankestraat 21, 
8072 ZA Nunspeet, tel. 03412-57778. 
Repetitie: woensdag 20.00 uur. 

LELYSTAD 
BHC - The SeaboHom Singers 
Secr. : W. Zaal mink, Jol 30-29, 
8243 HA Lelystad, tel. 03200-27785. 
Repetitie: woensdag 20.00 - 22.30 uur. 

DE MEERN 
BHC - The Midholland River 
Blenders 
Secr.: P. Meijer, Antilopespoor 458. 
3605 VM Maarssen. tel. 03465-73005. 
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. 

VLISSINGEN 
BHC - Coastline Chorus 
Secr.: K. de Vos. Parklaan 7. 
4421 GW Kapelle. tel. 0102-4:!060. 
Repetitie: dinsdag 20JXl uu~ 

WINTERSWIJK 
BHC • The Greyhound 
Barbershop Singers 
Secr.: P. Kos, Scholtenenk ..!3. 
7101 SJ Winterswijk. tei.05430-17839. 
Repetitie: woensdag 19.45 - 21.30 uur 

ZAANSTAD 
BHC • Whale City Sound 
Secr.: B. Beerepoot, Postbus 413, 
1500 EK Zaandam, tel. 075-16Jn8. 
Repetitie: dinsdag. 

• Leden BHQ's 
HARDERWIJK 
BHQ • Mid Four 
Info: B. Taylor, Trumanlaan 23, 
3844 BE Harderwijk, 
tel. 03410-15471. 

HEEZE 
BHQ- Wa'nklank 
Info: K. Lindner, Rul 14. 
5591 TW Heeze, tel. o.J907-219 . 

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

NIEUWEGEIN 
BHQ - Final Decision 
Info: H. Pekelharing. Dorpsstraat 5. 
4lll KR Zoelmond. tel. 03453-2791. 

NIEUWEGEIN 
BHQ - For Pleasure 
In fo : W. Elsink. Nachtegaal 16. 
3435 AK Nieuwegein. tel. 03-102-37313. 

NIEUWEGEIN 
BHQ - Why Four 
Info: J. Kemme. Htnc:Jeo,\-elde 15. 
3437 EJ ~ieuwegem . tel ( 3-!02-49699. 

VLISSINGEN 
BHQ • SpeciaJ Delivery 
Info; L. Scboote. KasieelSI.raat 54, 
43 1 SL \ 'hssmgen. ~el OIJ84-13164. 

VWSSINGEN 
BHQ - Tunatics 
lnfn· J Francot5. TorelUI1llb 9..!. 
..!336 KG ~hdde!burg. iel OIIS0-12068. 

WAGENBERG 
BHQ - De Sox B.S.Q.S.T. 
Info l \'311 Wonckren. Dv~~traa.t 11. 
J845 CC Wage-nberg. tel 11693-33..\6. 

CABS-TUNES 
INFORMATIEBLAD 

VOOR DE LEDEN VAN DE 
DUTCH ASSOCIATJON 

OF 
BARSERSHOP SINGERS 

redactie-adres 
''DABS - TUNES" 

HONSKAMPERWEG 5. 
6141 CA LUl\'TERE'i 

redactie 
TON VA" AART 

LAY-OUT E."' El.''DREL\ICTLE 

'D (173 - J1JI'II 

NIET-LEDE" KL\\E' ï'ICH 
AANMELDE.X OP HET 

REDACTIE-ADRES \OOR EE\ 
ABONNEME\'T \'~ \ C - PER JAAR 
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FROM THE CHAIR 

Vakantie voor
bij is altijd 
weer een twee
de soort Nieuw
jaar. De batte
rijen zijn weer 
opgeladen, en 
vol goede moed 
begint ieder 

Tbeo c. van Dijk met vernieuwde 
ener~ie aan 
wat-1e voor de 

vakantie al van plan was. 
Zo ook onze organisatie. De zeer 
onlangs gebouden bestuursverga
dering gaf daar blijk van: De 
doelstellingen voor de komende 
jaren staan nu duidelijk op pa
pier. Ooit opgezet door Peter 
Meijer. geredigeerd door Hans 
Eekels, gaat dit stuk nu dienen 
als leiddraad voor de komende 
reeks van jaren. 
Ik hoop dat ieder van U eens 
kennis kan nemen van de inhoud 
hiervan via Uw afgevaardigde, zo
dat U weet wat we aan het doen 
zijn op termijn. waarbij we ieders 
hulp nodig hebben om te kunnen 
doorgroeien naar een volwassen 
organisatie. 

Voorts is gereedgekomen hel 
Handboek voor Jury-leden. Voor
waar een prachtig en gedegen 
stuk werk van Hans Eekels, die 
hiervoor ons aller respect ver
dient. 

Er lopen ook gesprekken met de 
SNK (Stichting Nederlandse Ko
ren), via welke instantie we op 
wat langere termijn op overheidS
steun kunnen rekenen, mits we 
ons uiteraard als zeer jonge orga
nisatie weten te profileren. 

Dan verder natuurlijk onze Con
ventie. Vanuit Amerika vernamen 
we dat Mr. Jim Richards (Inter
national President) zijn opwach
ting zal maken. Deze Jim zou je 
de hoogste autoriteit in de 
Barhershop-wereld kunnen noe
men, niet te verwarren met Mr. 
Joe Liles, die Executive Director 
is, dat wil zeggen de hoogste be
roepskracht in dienst van de 
SPEBSQSA. 
Joe is aangesteld in die functie en 
zal dat jaren blijven. Jim daaren
tegen is voor dit jaar benoemd tot 
International President - voorzitter 
zouden wij zeggen - welke functie 
jaarlijks wordt "vergeven". 
Wij zijn er bijzonder trots op dat 
men onze Conventie in Aioerika 
direct al zo hoog aanslaat. 
Mr. Jim Richards zal optreden als 
voorzitter van de Jury; aan hem 
ook de eer de bekers uit te 
reiken. 

Nu we officieel zij geaffilieerd 
met de SPEBSQSA gaan de Ame
rikanen helemaal uit de bol. Op 
het Harmony College van au
gustus j.l. waarover ik verderop 
in dit blad rappon zal uitbrengen. 
bleek reeds hoe vereerd (ik weet 
niet hoe het anders uit te druk
ken) men is dat Barhershop zoals 
zij dat noemen "de wereld aan 
het veroveren is'·. Omdat wij er 
nu bij zijn, zijn we direct maar 
met een kwartet uitgenodigd om 
deel te nemen aan de "Internatio
nal Show" die gehouden wordt 
tijdens de Amerkaanse Conventie 
in San Francisco volgend jaar. dat 
is nogal wat en als bestuur zitten 
we er best mee. 
Nu was al min of meer afgespro-

ken dat we alles in het werk zou
den stellen om ons kampiocos
kwartet financieel te steunen om 
deel te kunnen nemen aan die 
Conventie, maar nu deze mensen 
ook nog eens een keer mogen op
treden in de Show zijn we eigen
lijk collectief als Nederlandse 
Barhershoppers verantwoordelijk 
voor deze trip. 
Optreden voor zo'n 10.000 men-
sen ...... hallo, ongelooflijk . 
De Conventie '89 is niet ver 
meer waarop de kampioenen '89 
voor Nederland bekend worden. 
En daarna is zo juli 1990 in San 
Francisco. 

We'U keep you informed . 

In Harmony 

Theo C. van Dijk. 
President DABS 

b~~, TL! WE~ : 11Th~'~ 
r.y faW)(i~ M~~ir.e I." 
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'CAPITAL CHORDSMEN ': LID VAN DABS 
Het is zover. Na anderhalf jaar 
contacten en recent nog gesprek
ken met Theo van Dijk (Presi
dent) en Aat Snelling (Secretary), 
zowel in Bournemouth als in 
Brussel, is de kogel door de kerk 
en zijn de "Capita! Chordsmen" 
lid van DABS. 
Waarom willen we zo graag lid 
zijn van DABS? 
Ons koor bestaat nu al meer dan 
zeven jaar en omdat de meeste le
den van Amerikaanse en Engelse 
komaf zijn, hebben wij al jaren 
contacten gehad met BABS 
(British Association of Barher
shop Singers). 
Maar als je vaker bij elkaar op 
bezoek wilt gaan of nauwere con
tacten wilt hebben is de Noordzee 
tocb een belemmering, zowel in 
tijd als in geld. Nederland is veel 
dichterbij. 
Waarom geen Belgisch verbond? 
Bij mijn weten zijn er enkele 
kwartetten, maar geen koren be
halve dan het onze. Met andere 
woorden. niet voldoende basis om 
een Belgian Barhershop Associati
on op te richten. 

• • • • • • 

Wij hebben al vele malen gezon
gen voor publiek en waar altijd 
heel enthousiast werd gereageerd, 
maar toch, het komt in België 
niet verder van de grond. 
In Nederland zijn de "Capita! 
Chordsmen" niet helemaal onbe
kend. "The Heart of Holland 
Chorus" was enige jaren geleden 
te gast bij onze jaarlijkse uitvoe
ring. Ook hebben wij mogen op
treden tijdens de Conventie '88 
van "Holland Harmony" in 
Noordwijkerhout. Namen als 
Theo (C?) van Dijk, Aat Snel
link, Gommen Burger, Bob Sla
vcnburg, Oerrit van Riet en nog 
enkelen zijn geen onbekenden. 
Wij zijn dan ook zeer in ons sas 
dat de "Hollanders" toegestemd 
hebben ons in hun organisatie op 
te nemen. Wij hopen dan ook dat 
er hierdoor veel contacten en ont
moetingen uit zullen voortvloeien. 
Dat wij daardoor dan ook tegelij
kertijd geaffilieerd zijn met de 
SPEBSQSA is mooi mee
genomen. 

Jan Stemerelink 

• • • • • • 
TWAALF BARSERSHOP-KOREN 
IN NEDERLAND ? 
Op een mooie zomeravond in juni 
gingen op uitnodiging, "The Sea
bottom Singers" naar Apeldoorn 
om een aantal leraren van het 
"Veluws College" kennis te laten 
maken met Barbershopsinging. 

Bij één van hen had de koorts nl. 
toegeslagen nadat hij ons had zien 
optreden. 
Het werd een produktieve en ge
zelli~e avond . Veel leraren bleken 
muz1kaal goed geschoold of had
den al zangervaring. 
De poolcatsong "My Wild Irish 
Rose" werd dan ook vrij snel -
bijna foutloos - gezongen. 
Aan het eind van de avond bleek 
dat de meeste aanwezigen het niet 
biJ één avond Barbershopsinging 
w1lden laten. 
Tk vermoed dat we wel meer van 
hen zullen horen. 

Erik van Dijk 

DABS-TUNES 

IN MEMORIAM 
Net terug van vakantie nam ik 
met ontsteltenis kennis van het 
ploselinge overlijden V'dn onLe 
voorzitter Joop Vierboom. 
Ons koor, ''The Splitlevel Sin
gers" uit Capelle a/d Ussel, was 
eind 1988 nog ~een week oud, 
of Joop was al lid. Zijn enthou
siasme kende geen grenzen, ge
grepen als hij was door zijn 
nieuwe hobby: Barbershop
zingen. Na twee weken had hij 
bij alle muziekbibliotheken in 
Nederland meer Barhershop
muziek verzameld, dan ik in de 
afgelopen vijf jaar in het buiten
land bij elkaar had gesprokkeld. 
Moest er een song getranspo
neerd worden, of een tag uitge
schreven worden, Joop ontferm
de zich erover en een week later 
was aiJes tot in de puntjes ge
regeld. 
Toen er begin van dit jaar enkele 
bestuurs-functies verdeeld 
moesten worden, werd Joop bij
na als vanzelfsprekend onze eer
ste voorzitter. Onder zijn bezie
lende leiding hebben we sinds 
onze oprichting veel plezierige 
momenten gekend. Zonder zijn 
leiding en met een bariton min
der, zullen we verder moeten. 
Joop, we zullen je niet vergeten. 

KOPIJSLUITING 
VAN 

CABS-TUNES 
Het eerstvolgende nummer van 
"Dabs-Thnes", nummer 89-4, zal 
in oktober 1989 uitkomen. 
De kopijsluiting voor dit nummer 
is 7 oktober 1989. 

De kopijsluiting voor: 
• 89 - 5 is 26 november 1989. 

Noteer deze data vast in je 
agenda! 
Al degenen die kopij hebben die
nen d1e voor deze datum ingele
verd te hebben bij: 

Aat Snellink 
Hooskamperweg 5. 
6741 CA Lunteren. 
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'HARMONY COLLEGE' KANSAS/ST.JOSEPH-USA 
Van 30 juli tot en met 6 augus
tus j.J. werd voor de 19e keer 
CoUege gegeven in Kansas on
der het motto: "Singa Taga 
Daya'' op de Universiteit van 
het plaatsje St. Joseph in het 
hart van Amerika. 
Zo'n 720 "studenten" kunnen 
maximaal inschrijven en dat ge
tal wordt jaarlijks zo rond mei 
al overschreden en worden weer 
velen teleurgesteld. 

Voor mij was het de tweede keer 
en ik voel me dan ook zeer be
voorrecht om in successie als eni
ge Nederlander daaraan te mogen 
deelnemen (Bob Slavenburg was 
er in 1986). Dank zij onze affilia
tie met de SPEBSQSA hing nu 
op het grote toneel van de 
schouwburgzaal, waar iedere 
morgen en middag een gezamen
lijke sessie Y.'Ordt gehouden, de 
Nederlandse vlag naast de andere 
geaffilieerden zoals; Engeland, 
Zweden, AustraJjë en Nieuw Zee
land. Voor zoiets heb ik maar een 
kJein hartje. ik moest dan ook 
een paar keer slikken toen ik dit 
eerbewijs aan U aUen voor het · 
eerst aanschouwde. 

Emoties 
Voor emoties was er trouwens 
voortdurend aanleiding. Alleen al 
het feit dat 720 mannen, zonder 
verkoop van drank, zonder de 
aanwezigheid van de andere sexe, 
geen TV, kranten of wat ook van 
's morgens vroeg bij het ontbijt 
tot in de kleine uurtjes 's nachts 
gedurende een volle week zich 
onbekommerd aan hun hobby 
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kunnen overgeven. Dat is toch 
ongehoord! 
Sing a tag a day, nou dat hebben 
we gedaan. Zowel spontaan in de 
wandelgangen als tussen, voor, na 
en tijdens de lessen. 

Colleges 
Die lessen moet U als zeer se
rieus zien. Men haalt uit heel 
Amerika de beste vakmensen om 
onderwijs te geven in de meest 
uiteenlopende onderwerpen die 
direct of zijdelings met Barher
shop te maken hebben. 
Wat denkt U van: Tapdansen, 
Phisics of Sound, Scoring Cate
gories, Stage Presence, Theory 
and Practice, Building a sound 
plan, Show production, Show ad
ministration, Fundamentals of 
music I and 2, Actvaneed tea
ching techniques, Freedom of sty
le interpretation en ga zo maar 
door. 
Een keuze uit maar liefst 62 col
leges. 
Zelf volgde ik: Advanced vocal 
techniques door de zeer gezag
hebbende Paul Mayo. Werkelijk 
een man die zijns gelijken met 
kent. 
Iedere morgen bv. was ruj het die 
alle aanwezigen - dus 720 man -
leidde bij de warming-up, en wel 
zodanig dat ieder van ons binnen 
de kortste keren zijn eigen presta
ties met sprongen voelde stijgen. 
Hoe kan ik het U hier vertellen? 
Onmogelijk. Er bestaan tapes van 
zijn cursus "warming-up", ik kan 
ze U bijzonder aanbevelen. Voor 
$10 bent U de man. 
Vervolgens de lessen lnterpretati-

on van Eric Jackson, ook al zo'n 
kei. Die ziet kans een hele kJas 
aan het brullen te krijgen, zowel 
lachen als huilen wordt hier be
doeld. Is dat fun? Nee, zo bedoel 
ik het niet, maar Barbershop
music zodanig brengen voor het 
publiek dat de spanning die de 
artiest - U dus - oproept met zijn 
optreden, het pubhek ontroert. 
Dat is interpretatie. Sorry, woor
den schieten hier tekort. Mis
schien kunnen we Paul en Eric 
nog eens naar Holland halen. 
Zelf willen ze graag, maar ja de 
centjes .... 
Ook volgde ik de lessen Intro to 
Quartet Coaching van Ron 
Knickerbocker, bari van de "Re
gents" International Champions 
van 1974. Hij draagt zijn medaille 
nog steeds, dat doen al die oude 
kampioenen en men vindt dat 
zeer normaal. Even wennen voor 
een nuchtere Nederlander. 

Tags 
Ook Tag Singing werd onderwe
zen. maar stond alleen op mijn 
programma om wat te relaxen ge
durende die week, want vergeet 
niet: het is atlemaal bloedserieus 
bezig zijn van 08.00 tot 22.00 uur 
met slechts korte onderbrekingen 
voor lunch en dinner. En ice
crearn. maar daarover een volgen
de keer, want over dit festijn , 
waarvan ik van harte hoop dat 
een aantal van U het eens mee
maken, hoort U nog! 
Wilt U meer weten, spreek me er 
dan eens rustig over aan. 

Theo van Dijk, bass 



DABS-TUNES 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

BHC's EN BHQ'S IN "THE PICTURE" 

BHC - ''The Midholland River Blenders'' 

We schrijven winter 1985 toen 
een aantal eenzame echtgenoten 
van het Ladies Barhershop-koor 
"The Rhine Singers" bij elkaar 
zaten en tegen elkaar reiden: 
"Wat onze vrouwen doen, dat is 
leuk, dat willen wij ook wel!" 
En met die uitspraak werd de 
kjem gezaaid voor wat later het 
Barbershopkoor "The Midholland 
River Blenders" zou gaan heten. 
Sinds 15 januari 1986 statutair ge
vestigd in De Meern, maar de Ie
den van het koor komen uit de 
regio dus uit plaatsen als Vleuten, 
Maarssen, Harmelen en Utrecht. 

Er werd enthousiast gestart onder 
leiding van Hans Pekelharing, die 
zeker geen onbekende was in 
Barbershop-Land. 
Veel "wapenfeiten" als het gaat 
om grote optredens in schouw
burgen en het buitenland heeft het 
koor nog niet op zijn naam staan, 
doch vele zieken en bejaarden 
hebben wel van een optreden van 
ons koor kunnen genieten. 
In de afgelopen drie jaar heeft het 
koor vele "ups en downs" ge-

kend. Ledenverloop als gevolg 
van sterfgevallen, verhuizingen , 
maar ook omdat mensen gewoon
weg niet konden zingen, bleven 
het koor niet bespaard. 
Maar er is een harde kern van 
ongeveer 20 man, die in Barher
shop blijft geloven. En niet alleen 
dat. Er bestaat een zeer hechte 
onderlinge vriendschap die kort
om uniek te noemen is. 

Het koor wil zoveel mogelijk van 
Barhershop meemaken, dus wor
den Sing-outs bezocht en het me
rendeel van de leden heeft de 
tocht naar Bournemouth meege
maakt. 
Dat soort dingen kost veel geld, 
maar iedereen steekt de handen 
uit de mouwen tijdens markten en 
braderieën zodat de eigen bijdra
ge laag gehouden kan worden. 

Terug naar 1989. Er vond een 
dirigenten-wisseling plaats. Hans 
Pekelharing zijn plaats werd inge
nomen door Peter lseger. Geen 
Barhershopper van huis uit, maar 
een stage bij Bob Slavenburg 

De Meern 

(Musical Coördinator) en "The 
Heart of Holland Chorus" bracht 
daar alras verandering in. 
Samen met het koor ziet Peter uit 
naar de eerste Conventie van 
DABS. We mogen daar de spits 
in de wedstrijd atbijten. 
Gekscherend wordt nu al gezegd: 
"We hebben de eerste plaats al 
mooi op zak". 
Maar alle gekheid op een stokje, 
winnen is leuk maar echt Barher
shop-zingen is toch hetgeen dat 
telt. 

Peter Meijer, secretaris 
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BHQ - " Tunatics" 

"Tunatics" bestaat uit: 
Boet Tahitu tenor 
Jan Francois lead 
Kor de Vos bari 
Ron Pelster bass 

'Tunatics" dus! Eigeüjk gewoon 
"Lunaties", maar dan met een 
''T". Opgericht in januari 1989. 
Niet vragen wat het betekent, het 
is niet meer dan een woordspe- · 
üng. Met wat fantasie haal je het 
woord "nme" eruit, en geef 
maar toe; een beetje lunatic moet 
je wel zijn voor deze hobby. 
En zo ist gekomen. Op een goede 
dag sprak de een tot de ander: 

BHQ - ' 'Why .Four' ' 
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"Laat ons een kwartet oprichten". 
En aldus geschiedde. 
Al snel was er een optreden, ook 
al was er geen repertoire, geen 
kleding, geen coach, helemaal 
niets dus. Toch gingen we, vol 
goede moed. Een foute pitch was 
het gevolg van te weinig oefenen 
en nul-ervaring als kwartet. On
danks het gestuntel, en de inder
haast geleende kleding van 
"Roaring Ragtime" (een van de 
eerste Vlissingse kwartetten) wer
den we toch op een warm applaus 
vergast. 
In april zongen we voor de 
"Friendshop Force". Een organi-

DABS-TUNES 

Vlissingen 

satie die mensen en culturen van 
verschillende landen dichter bij 
elkaar wil brengen. 
Deze keer was er een Amerikaan
se groep te gast en mochten wij 
hen op de slotavond van hun be
zoek toezingen. 
Onze verwachtingen waren hoog 
gespannen, want, zouden er Bar
bershoppers in het gezelschap zit
ten? Jawel! Geen actieve, maar 
wel een ex-Barbershopper. En zo 
kwam het dat we later op de 
avond stonden te zingen met een 
tenor die eens zong met de be
faamde "Buffalo Bills" (een van 
de eerste Amerikaanse kam
pioenskwartetten). 

Wij maken ons inmiddels op voor 
de conventie die aanstaande is, en 
het is dus al reuze chaotisch in 
huize "Tunatics". De patronen en 
bladmuziek vliegen je rond de 
oren. Overal liggen sta.len van di
verse stoffen, en uit de boxen 
klinkt niets anders dan het ene 
kwartet na het andere. 
Enfin, onze coach-begeleidster 
Marja van Santen heeft haar han
den er vol aan. Zij is onze inspi
ratie, onze motivator en SP-spe
cialiste! Dat belooft wat in no
vember! 
Tot dan allemaal, dan kan ieder
een zien en horen hoe prettig 
gestoord wij werkelijk zijn. 
Veel succes aan alle deelnemers. 

Nieuwegein 

Het idee om ieder koor en kwar
Let in "Dabs-Tunes" te laten ver
schijnen om eens nader voor het 
voetlicht te treden vindt ik een 
prima idee. Alleen wat moet je 
nog vertellen als (gelukkig) zove
Len ons al zo goed kennen. 

"Why Four' ' draait nu alweer 
zo'n 7 jaar mee in ons Barber
shop-circuit. Jan en Ton zijn er 
vanaf het begin bij geweest samen 
met Rob van Oosterhout (bass 
HOHC) en Bob Slavenburg 
(tenor). Daarna kwam Rob Spiiet 
voor Bob als lead en Jan werd 
tenor. In deze samenstelling werd 
de tot nu toe enige barhershop
single gemaakt en het geruchtma-



kende TV-optreden bij "Kwistig 
met Muziek" in 1982. Jan schijnt 
daar nog regelmatig door voorbij
gangers mee geconfronteerd te 
worden. 
Ben kwam na ruim 2 jaar in de 
plaats voor Rob, en Ron Spiiet 
verliet het kwartet voor de nieuwe 
lead Peter Koster. In die tijd is de 
naam van "Why Four" tijdelijk 
veranderd in "Plus Four", maar 
deze zijstap heeft niet bijgedmgen 
aan enig succes. 

Ik werd in augustus 1986 opge
beld door Ben met de vraag om 
het kwartet te completeren, omdat 
Ron was opgestapt. Ik zong toen 
nog in het toenmalige octet "Tbe 
Gang" uit Utrecht (een soort Bar
hershopstijl in Al Capone outfit). 
Wij dachten toen dat wij de enige 
Barhershoppers in Nederland 
waren. 
Ik had Ben in januari 1986 ont
moet bij een talentenjacht in 
't Oude Pothuys in Utrecht, hij 
moet een helder moment gehad 
hebben die avond. Sinds die tijd 
is onze huidige samenstelling on
gewijzigd gebleven en is er heel 
veel gebeurt. 

Ik wil geen opsomming geven van 
alle optredens in Nederland en 
daarbuiten. Maar wel opmerken 
dat de leukste toch altijd de vele 
Barhershop-shows zijn geweest 
die door koren en kwartenen in 
de afgelopen jaren zijn georgani
seerd. 
Wij zijn allen die ons ooit hebben 
uit~enodigd daarvoor zéér erken
tehjk. 
"Why Four" is o.a. door die 

shows ~eworden wat het nu is, en 
daar wil ik wat langer bij stil 
staan. 

"Why Four" is een stichting die 
zich ten doel gesteld heeft de 
Barbershopstijl zoveel mogelijk 
uit te dragen. het belangrijkste 
middel daartoe is het kwartet. 
Het kwartet wordt bijgestaan door 
een coach (Dolf Kaper) voor de 
mULikale ontwikkeling en een 
manager voor de organisatie. 
Was het in de beginjaren vooral 
het pionieren en bekendmaken 
van de Barbershopstijl (en dat 
doen we nu allang niet meer 
"alleen"), nu is het vooral pogen 
het niveau zo omhoog te tillen 
dat muzikaal Nederland niet meer 
om ons heen kan er en werkelijk 
interesse in bredere kring voor 
onze muziekstijl tot stand komt. 
Wij zulJen daar veel tijd en ener
gie in gaan steken de komende 
jaren. We willen voorkomen dat 
de Barhershop iets exclusiefs 
"blijft" voor de actieve Barhers
hoppers en hun directe aanver
wanten. 
Ook binnen de DABS leeft deze 
gedachte voor het actief naar bui
ten treden met onze uit de hand 
gelopen hobby. 
"Why Four" is zeer ingenomen 
met de Conventie '89, met name 
over het aantal deelnemende 
kwartetten. Het buitenland heeft 
bewezen dat conventies grote in
vloed hebben op het aantal en de 
kwalitei t, en ongetwijfeld zal dit 
in Nederland ook gaan gebeuren. 

"Why Four" treedt sinds een jaar 
op met een programma wat ge-

DABS-TUNES 

kenmerkt wordt door een "rode 
draad" die de songs toch tot een 
soort geheel maken . Bovendien 
worden meestal dezelfde songs 
voor dat programma gebruikt. De 
opgedane ervaringen met deze op
zet zijn zeer positief. Zo'n 
vastomlijnd programma krijgt 
door het vaker doen steeds meer 
inhoud en wordt steeds beter ge
speeld. 
"Why Four" beschikt over een 
zeer groot repertoire, maar toch 
blijkt dat er maar een kleine 
twintig songs regelmatig worden 
gezongen. Het is eigenlijk niet 
mogelijk om een groot aantal 
songs goed te zingen. dus doen 
we dat ook niet meer. 
Om het repertoire, wat elk najaar 
geschoond wordt, te behouden 
gaan we naar de studio om ze 
vast te leggen. Er zijn inmiddels 
twee cassettes geproduceerd: 
"The Good Old Songs" (1987) en 
"What A Wonderful World" 
(1989), die in een bescheiden 
oplage worden verkocht. 

"Why Four" bestaat uit: 
Jan de Graaf tenor 
Joost Kemme lead 
Ben Hofhuis bass 
Ton Buyk bari 

REYNOTRADE 
Aluminium produkten met toekomst 

om~o~~mR~ 
REYNOTRADE MAAKT DEEL UIT VAN REYNOLDS ALUMINIUM HOLOING B.V 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
BARSERSHOP WOORDENBOEK 
Wie Barhershop zingt, wordt geconfronteerd met een groot aantal muziektermen, waarvan de meeste in 
de En~else taal. In dit woordenboek zullen de meest voorkomende termen worden vertaald en zo nodig 
toegelicht. De auteur Hans Eekels houdt zich aanbevolen voor aanvullingen en opmerkingen, deze zullen 
verwerkt worden en in een volgende uitgave gepubliceerd. 

A 
A & R seuoons Aflcorllng YOOr '"Analyse and R«ommendation sesso· 

ons··. Ook wel ''Critiques'' of ''Clinics .. geooernd. In 
Nederland: Analyse en Aanbe\-eling$·sessie: de mogt· 
lijkbeid voor kwanenen en koren om na afloop van een 
wedstrijd kennis te nemen van de 0\-erwegingen van de 
jury om daaMn te leren. 

AAMBS Australièn Association of Men Baroershop Singers. onze 
Australische zusterorganisatie. 

Above average 80\-en het gemiddelde. oflewel gewoon .. goed". In de ca· 
tegorie Sound betekent dio. dat men oussen de 121 en 160 
punten heeft gescoord. 

A capella Een (Italiaanse) aanduiding voor een wijze van zingen 
zonder begeleiding door muziekinstrumenten. Barber· 
shoppers zingen dus .. a capella". 

Accuracy of intonation Nauwkeurige intonatie. Een van de vier hoofda.~pecten, 
W3Jlrop men bij Sound lliOrdt beoordeeld. 

Afierglow (Letterlijk: nagloeien) De gewoonte van Bamershoppers 
om \'OOral ná a noop vdn een uitvoering het publiek (maar 
vooral ook de eollega.zangers) van hun zangk1141iteiten 
te 0\'enuigen. Aan een afterglow is geen tijdslimiet ge
bonden. zodat deze term ook venaald kan wonJen met 
.. slaapsebrek". 

Arrangement Een bewerking \'liD een bestunde melodie door er '-er
schillende panijen un toe te ~·· Bij Barhershop be
paalt het amngement in feite <:i er echt sprae is van 
Barbershop-singing. 

Aspirant Jury-lid Een unlcomcnd jury-lid, dat na het SUCCCS\'01 afleggen 
v.uo een toelati,.;seumen, 101 de ~r v.uo JIIJ)'ledtn 
~t tOC&elaten. 

AssisiCnt Jury-lid Een Aspirant Jury-lid kan~ bevorderd 101 AssÎSii:nt 
Jury-lid. nadat aan een aantal aanvullende opleiding$· 
eisen is \OO!dun. 

Atta<'k timing Gelijke stan. Een van de aspecten waarop de Sound-jury 
let. 

Augmentod Overmatig. Een unduidmg om een lC(loord nader te 
specificeren. Bij,'O<M'beeld een 0\<ermatige drieklank. 
"'3arl>ij de kwint een halve toon is verhoogd. bv. 
C·E-Gis. 

Average Gemiddeld. In de categorie Sound beteknt dit. dat men 
tussen de 81 en 120 puniCn heeft gescoord. 

B 
BABS 

Back lime 

Bar 
Barber·pule 

Barbershop
progressioo 

Bamershop seventh 

Barbershop-voicing 

Baritone I Bari 
Bass 
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British Association of Barbershop Singers, onze Engelse 
zusterorganisatie. 
Uit:mocren. Uitsmeren van "oorden door de begeleiden· 
de panijcn. waardoor niermeer synchroon met de melo
die wordt gezongen. Een embellishment (zie aldaar). 
Mant. In de zin van: die regel teh zes maten. 
Dat speldje, dat u, als het goed is, altijd in de revers van 
uw jasje draagt. Eenpoleis een stok en bamer is kapper 
(maar dat wist u al). 
Barhershop pr~J~re>Sic. De structuur v-dn de opeen\001· 
gende aeeoonlen, die eigen is un de Barbershopmuzick 
(Li<: ook circle <:i lirth>). 
H~t Barbenhop-accoord. Een vierklank in de vorm van 
een dominant sepiem-accoord bv. C·E-G·Bes. Typisch 
Bamershop-aeeoord. 
.. NOICn-drop". De wijze "'lllrop de 4 ronen van een at· 

coord 0\-er de 4 Stemmen wonlt '-endeeld. Bij\OO<beeld 
dicht bij elkaar (close position) <:i '-er uiteen (spread 
chord). 
Sommige termen laten tich niet venalen. 
Een \'In de vier noodukllijlde parti)Cn in een Barber
shopkoor <:i ·h-amt. Zoogt altijd de lu~te tonen en 
soms de melodie. 

BeU chords 

Below 3\-erage 

Be\ooegd Jury-lid 

Blossom effects 

Boventonen 

Breath suppon 

Briefing 

c 
Cascade 

Categorie 

Chairman 
Chinese seventh 

Chotd balaoce 

Chord progression 

Chorus 
Chromatic 

Circle o( frfth 

Cleff 
Clirucs 
Coda 

Corqletitor 
CO!qlOSCr 
Consonant 

.. Rooms accoord ... Een accoord, dat aehrmen\OO!gens 
door de 4 panijen wordt opgebouod. Een embellishmcnt 
(zie aldur). 
Zwak. In de categoroe Sound betekent dit. dat men tussen 
de 0 en 80 punten hoeft gescoord. 
Een jury-lid. die de laallte en hoogste rang heeft behaald. 
De rexale opleiding 101 beYoegd jury·lid duun ca. 4 ll 5 
jaar. 
.. Fontein ... Een muukale frase. "'ilarbij de 4 panijen op 
dezelfde toon beginnen en dan in tegengestelde richting 
uiteenvallend, een accoord opbou,.-en. Een embellish· 
ment (zie aldaar). 
Ook: Ovenonen. In het Engels: Harmonie. Boventonen 
zijn. tonen, die ontstaan, "'llnncer een bepaalde grond· 
toon wordt gezongen. De frequentie vdn een (harmoni· 
sehe) boventoon is steeds een veelvoud van de frequentie 
van de grondtoon. Dus een "A .. met een frequentie van 
440 Hz. heeft boventonen met frequenties van 880, 1320. 
264() Hz. enz. Deze boventonen kunnen door andere to
nen (van de andere 3 partijen) versterkt worden, zodat 
het geluid rijk en \OOI wordt. Bij Barhershop gaat het er· 
om. w-eel mogelijk boventonen IC produceren. in de zo. 
geo:w:nde ooringing chords" (zie aldur). met als gevolg 
..expanded sound .. (zie aldaar). 
.. Luchcveo-ening ... De wijze ,.urop men zijn ademha· 
ling regelt en de wijze waarop adempauzes in een song 
worden uige>urd. 
laatSte instructie. Bij\OO<beeld un dingenren <:i Jul)· 
leden vbk YOor een optredtn. 

Waaerval. na de uoisone stan ~~ het 4-sremmig 
accoord opgebouod. door de overige tonen onder de 
starttoon IC zingen. Tegengestelde van een Pyrnmid (zie 
aldaar). 
Een Barbershop-song in een "-edstrijd wordt op 4 aspec
ren beoordeeld. De1.< 4 categoriei!n 1ijn: Sound. Amn· 
gement, lnterpretation en Stage Presenee. 
\OOrzitter. Bijvoorbeeld van het JurypaneL 
Een dominant septiem-accoord ( oliewel een BarbershOJ>' 
sC\oenth), dat drie keer is omgekeerd. Bijvoorbeeld nor· 
maal is: C·E-G·Bes. Chinese sevcnth: Bes·G·E·C. 
Evenwichtig accoord. De onderlinge volumevcrhouding 
van de vier stemmen is een accoord. Een van de aspecten 
w•a rop de Sound-jury let. 
Aecord·progressie. De opeem'Olging van een aantal ac· 
conrdcn. Bij Barbenhop moet hier een bepaalde struc
tuur zitten (zie ook cin:le of fifih). 
I. Koor. 2. Refrein. 
Chromatisch. Opeenvolgende tonen. W3Jlrbij ook de hal· 
ve tonen worden meegenomen. De chromatische toon· 
ladder van Cis: C·Cis·D-Dis·E·F-Fis-G-Gis·A-Ais-B-C. 
Kwinten~irkel. Een 12·tal opeenvolgende kwinten, 
weergegeven in de eork<l. 
Bijvoa<beeld: C.Q.D-A·E·B.()es-Des·As.·Es·Bes·F·C. 
Barbershop-muzick volgt in zijn acwordprogressie de 
kwinten~irkel. 

Notenbalk. 
Zie: A & R·sessions. 
De slotmalen '-an een song. In &rbershop heet dot 
meestal 'Tag". 
Deelnemer un een v.'Cdst.rijd. 
Componist. 
I. Welluidend. als tegenhanger \'In dissonant. 
2. Medeklinker. 



Contest 
ConltSlam 
Contest rules 
Comrary molion 

Convention 

Critique 
Crossing \biw 

D 
Oelayed emrances 

D1minished 

Diphlhong 

Di rector 

Dissonant 

Dislon1on of ferm 

Distonion of implied 
harmony 

Disqua liftcation 

Dominant 

E 
Echoes 

Embellishment 

Enharmonisch 

Equal ~emperament 
scak 

Excess1"' vibl1liO 

Expanded sound 

"Uitsl<l'<er". Een zanger. die bo>en de andere zangers in 
zun sectie uitkomt. Een van de aspecltn "urop de 
Sound·jury let 
Wedstrijd. 
Deelnemer aan een wedstrijd. 
Wedstrijdregels. 
''Spagaat"'. Twee slemmen (bijna ahijd tenor en bass). 
die in tegengestelde richling zingen. Een cmbellishment 
(zie aldaar). 
Jaarlijkse bijeenkomst. waarbij in de competitie wordt 
uitgemaakt welk koor of kw.lllet zich bet kampioens· 
koori-kwartet mag noemen. 
Zie: A & R·sessions. 
'ïoontje •-erkeenl". Een paar aceoorden "urbij de lead 
00.-en de tellOf zingt. Een embellisllment (zie aldaar). 

"\l:rla~en entree". Een (door de arrangeur aangegt"'n) 
ongelijke stan van de 4 panijen. Een embellishment (zie 
aldaar). NietJe verwarren met een ··.,lsc >Uirt", w;wrbij 
de 4 partijen ook ongelijk slarten (komt vaker voor!). 
\l:rminderd. Een aanduiding om een ac~oord nader te 
specificeren. Bij een diminisbed 7th spreken we van een 
dominant septiem: een vierklank bv. C·E.O·Bes. Ty· 
pisch Barbershop-aecoord. Zie ook Barbershop-sevenlh. 
Tweeklank. Komt veel voor in bet Engels .. Bijloorbeeld 
bet "oord ··way" wordt uitgesproken als: "w-ee-ie". In 
Bartersbop moet de 01-ergang van de "ee" naar de "ie" 
door alle zangers gelijk worden uitgt'otnl, ander$ krijgt 
men eeen "expanded sound" (zie aldaar). 
Dirigent. In bet Engels ook wel MD: Musical Di rector. 
I. Dissooant. omo-elluidend. 
2. Een accoord, dat om een "oplossing" naar een 
consonant·accoord vraagt. 
\I:N'3fde •'Orlll. Een structurele fout m de vorm van een 
Barbershop-song. Een aspect waar de jury van arrange· 
ment op let. 
VeN'llrde harmony. Een structurele f0111 in de ha.rmo
nie van een Barbershop-song. Een aspect waar de jury 
van arrangement op let. 
Diskwalificatie. Volgens onze wedstrijdregels kan zowel 
een song gediskwalificeerd worden (bv. geen Barber· 
shop-stijl) als een compleet op1reden (bv. schunnige ge· 
baren o( taal). Komt geluklcig zelden •oor. 
Dominant. Bij•oorbeeld dominant g.root none accoonl: 
(C)·E.O·Bes·D. 
Duet. Een frase "urin sleehlS ~zanger$ zingen. Een 
cmbellisllment (zie aldaar). 

Echo. Een herhaling van IlOOrden door de ondersteunen· 
de partijen. Een embellishment (rie aldaar). 
\l:rfraaiïngen. Een "grapje" in het arrangement om de 
song niet te saai te laten worden. Er zijn vele soorten "'r· 
fraaiïngen. 
Het toongebied van een toon , waarbinnen ver$Chillende 
tonen kunnen 'oorkomen. Oe Ais en de Be$ bijvoorbeeld 
bevinden zich in hetzelfde enharmonische toongebied. 
Het (zeer kleine) \'er$Chil in frequentie tussen de Ais en 
de Bes noemt men bet enharmonisch interl'al. 
Gelijkz"'C'-ende toonladder. S~emming ,,.n de tonen in 
een IOOillldder. v.urbij de frequentie van el kt opecnvol· 
geode 1000 Slteds met een gelijk getal "'l<dt •-ermenig· 
\'UldiacJ. fei~elijk een oompromis·toonlldder (ZIC ook: 
true diatonic scale). 
Buitensporige vibratie. Een van de aspecten waarop de 
Sound-jury let. 
"Vol·lume". Typisch Barbershop·geluid. waarbij ZOI'eel 
mogelijk overtonen worden geproduceerd. zodat bel 
lijkt, alsof er met meer dan 4 stemmen wordt gezongen 
(zie ook: Boventonen). 

F 
Fitfh 

Fitfh wheeling 

Flat 

FormaniS 

Fundamental 

G 
Glissandos 

Grondtonen 

Guild of Judges 

H 
Harmonie 

Harmonische reeks 

Harmonizer 
Harmony College 

Harmony Express 
Holland Htrmony 

I 
Implied harmony 

lnrerludes 

Interpre-lation 

Intro 

IRABS 

.J 
Judge 
Jury-panel 
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Kwmt. Een mttn-al. waarbij de tweede toon 4 tonen bo
ven de ecr5te ligt. 
"Belgisch lt>A11rtct'', Als vijfde man ongevraagd met: gaan 
zingen met een kwartet tijdens een aflerglow. Ten 
strengste ~rhoden! 
1. Vals. 
2. \l:rlaagd. Bijvoorbeeld B·flat is Bes. 
3. Gestapelde woningbouw. maar dat heeft niets met Bar· 

ber$hop te maken. 
Formants. Oe aanpassing van de grondfrequenties van 
een toon door stand •-an de lippen, mond en tong. Hier· 
door is het mogelijk op een bepaalde toonhoogl< '"r· 
schillende klanken 1t zingen. 
b'ln. Een in1tml. "-aarblj de tweede toon 3 tonen bo
\'en de eer51t ligt. 
Grondtoon (ZIC aldur) 

Een glijdende U\'crgang van de ene in de andere toon. 
Een embellishmem. 
Oe basistoon (root) v-•n een accoord. 
In het Engels: fundamentaL 
In Engeland rijn de jul)•-leden georganiseerd in een 
Guild of Judges (Jury-gilde). In Nederland heet dit or
gaan Kamer ''lll Jul)•·ledeo (zie aldaar). 

1. Harmonisch. 
2. Boven·d Ovenoon. De tonen die ontstaan biJ het 

zingen van een grondtoon (lie: 1101-entoon). 
Oe (Boven)toncn. warvan de frequentie zich 101 de 
grondtoon verhooden als I : 2, 1 : 3, 1 : 4. 1 : 5 etc. 
Oe "Dabs·Tunes" van de Amerikanen. 
Een uitem gezellige en leerzame samenkomst van Bar· 
bershoppers, waarbij de begin.~elen van het Barbershop· 
zingen wo:rden onderwezen. 
Oe "Dabs-Tunes" van de Engelsen. 
Eén van de Barbershoporganisaties voor de dames in Ne· 
derland (Oe andere is Sv.'CCI Adelines}, waarmee DABS 
nauw samenwerl1. 

Basi.m:ructuur "'in een am.ngcmcnt (keuze van de at
toonden _en de w1jze "urop de accoonlen elkaar llp\'01· 
gen). HJCraan kan men de muziekstijl herkennen bv. 
Blues. G~pel of Barbershop. 
lnterlude. Een meestal later gecomponeerde overgang 
tussen twee sondelcn. of tussen twee songs in een Med· 
ley. Een embellishment. 
Interpretatie. De wiju wJarop een song wordt venolkt. 
Een van de vier aspecten W'darop wordt gejureerd. 
Een frase. \'OOrafgaand aan de eigenlijke boodschap 
enlof hoofdmelodie in een song. Een embellishment. 
lrish Assodation of Barhershop Singers. onze k~ 
zus~erorganisatie. 

Jury(·lid). 
Oe complete bezeuing van de jury tijdens een ~<-.striJd. 
het panel beslaat uit ~n of 1"-ee jury-leden in de vier ca· 
~gori«n. een •'OOrziuer en secretaresse van de jul). 
l"'ee lijdregistrators en C\'entuele adminiStratieve hulpen. 
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K 
Kamer van Jury-led<n 

L 
LABBS 

Lead 

Lead ins 

Lyrics 

M 
Major 
Manual 
MD 
Medley 

Melody volume 

Mekr 
Mike-warmer 

Mike-cooler 

Minor 

N 
Neutral syllables 

Non- Barbershop 

NZABS 

0 

Ondertonen 

p 
P.uter 

12 

Etn orgaan binnen DABS. me1 de volgende doelstel· 
hogen: 
- hel ungt"-en l'aarun Barbers~singing in Ned<r

land moel •'Oidoen: 
- bel ops~ellen •~• de I'Cdslrijdregds: 
• bel e.<ploçiel maken \'afl de normen OP grond"=· 

\'liD hel aptrtden \'liD toren en kwartetten in ,.l:fi. 
strijden "ook beoordeeld: 

- bel daad"-erkehjk JUrtrtn •'In "l:ds1rijden. 
Toonsoort. 
Etn "erandering •'In de lOOnSOOrt ergens in de song. Etn 
embellishmenl, 

Ladies Associalion of Bri1ish Baroershop Singers. De 
Engelse dames-organisalie. Holland Harmony. de Ne
derlandse dames-organisatie is mel LABBS geasso
ciëerd. 
Etn van de vier noodJ.akelijke panijen in een Baroer
shop-koor of ·kwanel. Zlngl (bijna) ahijd de melodie. 
"Opmaalje". Eén of meer no1en. di reel voorafgaande aan 
de noo1 op de lel van de maal. Ook "-el "pick;up-nole". 
Een embellishmenl. 
Tekst De woorden van een song. 

Gr001. Bv. Major 3rd: GI'Ole terts 
Handboek. 
Musical direclor. Dirigent 
Etn samenvoeging van lWCt of ~r songs me1 een ge
meenschappelijk lhema. 
De aanduiding. dal de melodie duidelijk door één partij 
(de lead) gewagen moel I'OO!en. Een \'80 de aspecten, 
waarop de Sound-jury kl. 
Mul. In de zin van telkn per maaL Bv. !I-maat. 
"Mike" is de Engelse afkonl11g van ''microlilon''. Een 
"mike""2rmer is een koor of kwartet, dal opat>edl vóór
dal de deelnemeis un een ~jd oplrtden. bedoeld 
om de jury-kden "in te zingen" en C\>enluele •oerkeerd 
afgestelde geluidsapparwur te corrigeren. 
Etn "mike-oooler" is een koor of kwartel, dal na de laai
SIC deelnemer aan een v.l:dstrijd optreed! om hel jury
panel de gelegenheid te gC\'en de uitslag uil te rekenen, 
zonder dal hel publiek ongeduldig wordt 
Klein. Bv. Minor 3rd. Kleine lens. 

"On-zinnen", I'Jnijen die geen lekst. m3Jir bv. "doo
wah" zingen. Een cmbellishmenl. 
Een arrangemcn!, dal niel de kenmerken van Barbershop 
in zich heefl. Uilvoering van zo'n song 1ijdens een wed
srrijd kan 101 diskwalific-tie leiden. 
New Zcaland Associalion of Barhershop Singers. onze 
Nieuw ~elandse zusterorganisatie. 

Oklaaf. Een interval. l'':larbij de l"'eed< loon 7tonen bo
ven de eerste ligl. 
Een 10011. d1e lager klink! dan de grondloon en onslaai 
door bel verschil van de frequenlits •-an andere 
(0\-er)lonen. 
Ooi: wel harmonie. 0."trtoon. Zie ook 80\oenloon. 

"Koeltrvoul;", Een alttrnatie\oe ttkst. die •-eel sneller 
gezongen moel worden dan de oorspronkelijke ttkst •u 
een song. Een embellishmenl. 

Penalty 

Perfecl 
Pilth 
Pit<h-<lrop 

Pitch-pi pc 

Precision 

Prelims 

President 

Primary hannony 

p-yramiding 

PRO 

Q 
Qualil)' and 
Uniformicy of Sound 

R 
Rekase liming 

Rehearsel 
Resooance 

Rbythm 
Rillging Cbonls 

Risers 

Roman numerals 

Root 

s 
Scale 
Schaduw-jurering 

Scooping 

Second 

Seclion-rebearsel 

Scmi-linal 
~nlh 

Shaf]l 
S~-oul 
Silh 
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Straf. In de wedslrijd kan men wafpunten krijgen voor 
over-· of onderschrijdlog van de zangtijd, voor slechte 
kleding. verkeerde lltributen. e.d .. 
Rein. Bv. Perfect 4lh. Reine kwinl. 
Toonhoogte. 
Zakken. Vooral aan hel einde •~n een regel. frase. Etn 
\'311 de aspecten. waarop de Sound-jury lel. 
Saemfluit. Een ronde mmOuil, waarop een chrom:olisebe 
toonllldder kan worden geblazen. \Wr mannen van F 101 
F. voor vrouwen \'In C 101 C. De Piteh-pipeis bel enige 
inwument. dal in wedstrijden gebruik! mag "ooien en 
dan alleen nog maar voor de rune-up. 
Precisie o( nauwkeurigheid. Een van de 4 hoofdaspeaen. 
waarop de Sound·jii)' lel. 
\l:lom>nden. In EJ,geland lijn er •·óór de eigenlijke Con
•oeolie. 1wee YOOl'TOilden: een in bel Noorden •u Enge
lend en een in bel Zuiden. 
Voorzilter van een Barbershop-organisa1ie. In Amerika 
heef! men meerdere presidents, zoals o.a. een Internatio
nal President 
Basi.lsuvcluur van etn arrangement Voor verklaring zie 
"implied harmony". 
Blokkendoos. Na een unisone (• op gelijke loonhoogll:) 
Slail wordt hel4·slemmig accoord opgebouwd, door de 
0\'erige lonenboYende swntoon te zingen. Tegenge-ltelde 
van een Cascade (tie aldaar). 
l'u'blic Relallons Officer. Diegene die me1 de PR van een 
koor ofkwanct is belast 

Kwaliteil en uniformiteil van geluid. Een •11n de 4 
hoofdaspeclen. waarop de Sound-jury lel. 

"Gelijk-end". gelijtlijdig eindigen van alk 4 de stem
men. Een •11n de aspecten. waarop de Sound-jury let. 
Repeli lic. 
Resonantie. \\lller maken van de grondtoon door de hol
le I'IIÏmlen in borst en ~ te gebruiken. 
(Hoe beter de Bari. hoe groter de holle Nimten in hel 
boofd). 
Ritme. 
"Een Actoord ICCOOIIf: Een Baroers~accoord. dal 
qua SUUClllur vele gelijkluidende boYentonen kan genere
ren (als hel maar goed gezongen "Ordl). 
De s1ellage. waarop een koor Slaat tijdens een repelilie. 
m:ur zeker tijdens een uilvoering. 
Trap. De verschillende lonen in een 1oonladder. aangege· 
ven door een Romeins cijfer. Oe "G" is de vtjfde trap in 
de toonladder van "C" en word! aangegeven met "V". 
Grondloon. Op deze lOOn is een accoord opgebouwd en 
ontleend hel zijn naam. 

Toonladder. 
Een elemenl in de opleiding van een jury-lid. waarbij 
men naast de officiële jury, de deelnemers aan een "'ed· 
slrijd jureen. De locgekende scores worden niel_ m~e
rekend in de uitslllj. maar wel door de Categonc-letder 
geanaliseerd. 
"Een Bari·lOOII". Naar de toon klimmen. Klinkt naar en 
is hel ge>olg van luiheid. Een van de aspecten. v.aarop 
de Sound-jury lel. 
Secunde. Een intenal. waarbij de !weed< loon I toon bo
•-en de eerste lig1. 
Seelie-repetilic. Repelitie meialleen "gelijk-gestemden". 
dus alleen de lt.-ld. 
Hah-e finale. 
Seplicm. Een mttrval. "'lllrbij de '"'eed< 10011 6 tonen 
bo\oen de eerste hg1. 
Kruis. Bv. F-sharp is riS. 
Etn oplrtden me1 Jt b~rtct of koor. 
Sex1. Een inten'lll, •'lllrbij de ll''eed< toon S 1onen 00.-en 
de eersle ligt 



Slide·in pitch anaclcs 

S'IOBS 

Sociecy 

Solo 

Sound 

SPEBSQSA 

Staff 
Stage Presence 

Steward 

Superior 

Swee1 Adelines 

Swipes 

Syncopen 

T 
Tag 

Tenor 

Tbird 

Time· ~(«per 
Tooc-placemenl 

Tone qualil)' 

Toonladder 

Transfer of melody 

True diatonic scales 

Tune-up 

u 
Unifonnny 

Unisooe 

''Luchtalann··. \\tn alle kamen naar een geumenlijke 
lOOnhoogte 10ezingen. Is scoopins (zie aldaar) nog een 
gebrek ''311 ~n zanger. Bij Slide·•n pitch anaclcs leidt het 
hele koor aan een chronische luiheid. (Gelukkig) een''~" 
de aspecten waarop de Sound-jury let. 
Socitly of Nordw: Barbe"hcp Singe". M7.t Scandi· 
navische ZUStei'OipniSatie. 
Een 11nduiding. "'ól3nnee de SPEBSQSA v.urdl he· 
docld. Troe~elnaampJC. 
Een beprekt aantal lonen of maten. "UrbiJ slechts ~ 
partJJ (metS!al de lead) nnst. Een embellishment. 
I. Geluld. 
2. Eén ''30 de 4 caltgClrieën. "':larop wordt beoordeeld. 
The Sociel)' for the PreseMiion and Encooragemen1 of 
Barher Shcp Qua.w Singins in America lnc. 
De Amerikaanse Barbershop-organisa1ie die haar hoofd· 
kantoor heef1 in Ktnosha (Wl) USA. 
No1enbalk. 
"Schou%pel". Ein van de 4 categorieën, "-aa.rop een op
treden wordl beoordeeld. 
Hulp. In Engeland worden de hulpen tijdens een Conven· 
tie stewards genoemd. 
Supeneur. In de ca1egorie Sound be1tkem dn. dal men 
1u~sen de 161 en 200 punten heeft gescoord (komt 7"lden 
voor). 
Amerikaanse Barbefl;hop-organi$!1tie voor de dames. De 
Nederlandse dames Barbershop-organisade heeft dezelf· 
de naam en is geaffilieerd met de "Moederorganisatie". 
' \'llslioper". Een klank. die gedurende meerdere accoor· 
den wordl gezongen. Typisch Barbefl;hop. Een embel· 
lishment. 
Een ritme, Wll3rbij de ruldruk in de maal niet óp de 1tl 
lig1 , mAar daor tu<sen Dil wordt in Barhen:hop nie1 toe· 
gepast. 

"Toetje". Oot wel Coda. Hel laars~e deelvan een song. 
Een embelhshmen1. 
Een ''In de ,je, noodzal:elijke panijen in een Barber· 
<hcpk"-ane1 of -koor Zingt (bijna) ahijd de hoogsae to
nen \U het accoord. 
Tens. Een tnltn-al. "urbÎJ de Tweede lOOD 2 lontn bol'tn 
de eel$te hgt. 
lijdregtstralor tn een jury-panel 
Zluver nngen. Een van de aspecltn, waarop de Sound· 
jury let. 
Geluidskwaliaen. Een ''~" de aspecten. waarop de 
Sound-jury lel. 
Een opeea,olging van 7t\'tn 1onen. Er zijn \'t.le soonen 
toonladders. In Barhershop is alleen de arote (en soms 
de kleme) tens toonladder gebruikelijk. 
"Spelefl;·wisseling". Een gedeellc van de song. waar de 
melodie "'ord1 ovegenomen van de lead (meestal de 
bass). Een embellishmenl. 
Diaionische toonladder. Een toonladder, "~arbij alle to
nen volgens hun juislt rrequenlie t.o.v. een grondloon 
zijn gestemd. een piano. die 1.0 gestemd zou worden. zou 
~ (!) i.p.v 13 toetSen per oc1anf nodig hebben. De com· 
ponis1 Handel heefl eens zo'n piano on!.,orpen, maar 
10nd niemand die er op kon spelen. 
"\borafje". Aange,oen op de pitch·pipe en zingen van hel 
grondaccoord. waarin een song is geschreven. voordal 
een song feitelijk "ord1 in&ezet. 

Uniformiaeu in geluid. Een ,,.n de hoofdaspecren ... -aar· 
op de Sound·JUry let. 
l. Einklank. Een frase. waarbiJ alle paniJ<n dezelfde 

loon zingen. 
2. De aandutdtng. dat alle pantJ<n de woorden op de· 

zei~ manier uttspreken 

V 
\l:rfraaiing 
\l:rse 
\Vice 

\Vice lefl banging 

Woodshedding 
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Zie: embelli~ment. 

Strek. Een hoofddeel 1-an een song 
1. Sltm. 
2. Eén '~ de vaer panijen. ltnor. lead. bari d bass. 
"Doonch~eaer''. Een gedeelte in een song (meesml in de 
~ag). "-aar drie paniJ<n e>'Cn stoppen mctnngen. lt"' ijl 
de vierde panij doorzingt Een embelhshment. 
Onderlinge amtmming. Een 1-an de hoolèlaspecltn. 
"Urop de Sound·JUry let. 
Klinker. 
Indenriekt uiiSpruk. Een van de aspecltn "-aarop de 
Sound-jury let. 

Het zinge11 van een song in Barbmhop-slijl op (muzi· 
kaal) gevoel. De lead zingl de melodie en de 3 andere 
pardjen màken al improYiserend hel accoord compleet. 
Moeilijk. maar als hel lukt, een r.cer enerverende erva· 
rina. In de Jazz zou men dil een Jam·scs.1ion noemen. 
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BHC- "The Greyhound Barbershop Singers" Winterswijk 

Op een zangersda~, georganiseerd 
door de Winterswtjkse zangers
bond, in september 1985, was er 
een ·workshop o.l.v. Bob Slaven
burg. Hier maakten Winterwijkse 
zangers voor het eerst kennis met 
Barbershop. Een klein groepje 
enthousiaste zangers ging verder 
en gaven in juni 1986 een op
treden. 
De groep werd groter en op 
I september 1986 werden "The 
Greyhound Barhershop Singers" 
opgericht. 
De naam is ontleend aan het ge
meentewapen van Winterswijk, 
daarin bevindt zich een haze
·windhond. 
Vanaf het allereerste begin staat 
het koor o.l.v. Karel Kos en onze 
vaste oefenruimte is de sociëtiet 
''De Eendracht". 
Met veel voldoening kijken we te
rug op het "Barbershop Festival" 

14 

dat we or 10 oktober 1987 in het 
Culturee Centrum van Winters
wijk organiseerden. Dankzij de 
bereidwillige medewerking van 
diverse koren en kwartetten - zo
wel dames als heren - was deze 
avond een grandioos succes en 
een promotie voor de Barhershop 
in onze regio. 

In die regio - de Achterhoek -
treden we geregeld op. Een vast 
onderdeel is onze medewerking 
aan het Amateur-Festival in Win
terswijk en onze "try-out'" in 
juni. Dit jaar hebben we het sei
zoen afgesloten op Vlieland met 
een optreden op kampeerterrein 
Stortemelk. 
Ons koor bestaat uit 21 leden; 
8 leads, 5 bassen, 4 tenors en 
4 bari's. 
Ook in de toekomst liggen er 
weer diverse uitdagingen. In sep-

temher het jaarlijkse Amateur
Festival, terwijl we op 4 oktober 
in Wmterswijk een concert geven 
samen met de Brass-Band Gelder
land. Veel werk aan de winkel 
dus. 

Oerrit Oukes, voorzitter 



BHC - "The Seabottom Singers" 

Zoals vaker in ons landje voor
komt, werd ons koor opgericht 
nadat er al een dameskoor was. 
Het initiatief daartoe werd geno
men door notabene een dame 
rond het eenjarig bestaan van 
"The New Landsingers". 
Tijdens deze avond werden heren 
uitgenodigd om te gaan zingen. 
Acht enthousiastelingen durfden 
die uitdaging aan. 
Een van hen was Hans Eekels, en 
onder zijn energieke leiding wer
den de eerste Barberpole-catsongs 
ingestudeerd. 
Dit dubbelkwartet noemde zich 
de "The Seabottom Singers". 
Acht heren vormen nog geen koor 

en nadat enkele songs geschikt 
waren voor uitvoering, begonnen 
promotionele activiteiten door 
middel van straatoptredens, open 
repetitie-avonden en zingen in 
buurtcentra. 
Langzaam groeide het koor tot 16 
man. 
Na drie jaar moest Hans ons ech
ter verlaten i.v.m. werlczaamheden 
in de Randstad. Het bestaan van 
het koor heeft toen aan een zijden 
draadje gehangen, ook al omdat 
het ledental terugliep. 
Gelukkig kwam daar toen als red
der in de nood (met dank aan 
"Tbe Dolphin Barbermates") on
ze huidige dirigent: Wun Lub-

DABS-TUNE5 

Lelystad 

berding. 
Inmiddels bestaat het koor uit 24 
leden. Met het dameskoor is er 
jaarlijks een sing-out. 
Dankbare optredens zijn die voor 
bejaarden en het Rode Kruis. 
Daarnaast brengen wij gezellig
heid op personeelsavonden of en
tertainen winkelend publiek. 
Eén van onze wensen is het ko
med jaar oog tien leden te mogen 
begroeten en daar gaan we hard 
aan werken. Het moet toch moge
lijk zijn om in een stad van 
60.000 inwoners meer enthousias
teliogen voor deze fantastische 
hobby warm te krijgen. 

Erik Dijk 

* 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: 

~ F»~ ~ IIVI ~ -=--.
'De Boeck' Oost Souburg 
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• • • • • • • • • • • • 
EN NU VERDER ••• 

Jan de Graaf 

Tsjonge wat een heerlijke vakantie 
was dat: zes weken uitslapen. 
Heerlijk weer. Veel van Neder
land gezien. Van Terschellin~ tot 
Zuid-Limburg. Lekker in huts 
"geklust". Af en toe buitenshuis 
gegeten. Kortom: genoten! 
Hoewel? 
Ook een beetje last van "afkick' ~ 
verschijnselen gehad. Kennen jul
lie dat ook? 
- Bovenol de Sousberg in Schin 

op Geu staand, en denkend: 
"Hoe zouden de Ringing 
Chords hier in dit Limburgs 
heuvelland klinken?" 

- Zittend op een zonnig terras in 
Zoutelande: "Vlissingen en 
Goes zijn toch om de hoek, 
waarom kom ik nou toevallig 
drie van die "figuren" tegen?" 

- Om de dag "even" je oefen
bandje afdraaien. 

- De jongens van het kwartet bel
len in de hoop dat ze allemaal 
heel terug zijn van hun vakantie. 

Komt dat allemaal bekend voor? 
Gelukkig, ik dacht dat ik de 
enige was. 

Volgende week begint het lieve 
leventje weer. Lekker hard aan de 
slag met koor en kwartet met na
me voor de Conventie '89 in 
november te Ve1dhoven. 
Wat een feest zal dat worden, let 
maar op? 
Trouwens vlak voordat ik deze 
bijdrage schreef, kwam mij een 
artikel uit de krant onder ogen 
over "Brass Bands". 
De geïnterviewde liet weten, dat 
wat hem betreft Engeland het 
lichtend voorbeeld was, en dat het 
nog jaren zou duren voor dat men 
in Nederland hetzelfde niveau zou 
bereiken. 
Tien jaar geleden dacht ik dit ook 
over onze "hobby", maar daar 
gaan we in november dus met z'n 
allen wat aan veranderen. 
Niet dan? Ja toch!!! 

Jan de Graaf 

,Maison Merch a n t, 
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*Verzending door heel Nederland* 
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DISTRIBUTIE 
VAN 

DABS-T U NES 
DABS-TUNES het informatieblad 
voor de leden van de "Dutch As
sociation of Barhershop Singers" 
wordt automatisch toegezonden 
aan de secretariaten van de 
BHC's en BHQ's, die het op haar 
beurt uitdelen aan de leden van 
deze koren en kwartetten. 
Bovendien worden er DABS
TUNES aan de besturen van be
vriende organisaties ~estuurd. 
Evenwel dit informaneblad is niet 
alleen voor barhershoppers be
stemd. maar voor ieder die be
langstelling heeft voor barhershop 
in het algemeen en in het bijzon
der informatie over DABS, 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 
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 jullie trachten ons club
blad aan de man te brengen. Im
mers op deze manier maken we 
onze hobby aan een groter pu
bliek bekend. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
GESCHIEDENIS VAN DE 'CAPITAL CHORDSMEN' 
In februari 1982 kwamen een 
paar mensen die zeer geïnteres
seerd waren in muziek bij elkaar. 
Initiatiefnemers waren John Beek 
en Mike Cox. John stelde voor 
om Barbershop te gaan zingen. 
Dit is logisch als men weet dat 
Joho van de "Crawley Chords
men" kwam en jurylid was bij de 
BABS. Van het een kwam het an
der en de ''Brussels Barbershop 
Harmony Club" werd opgericht. 
Op het eind van 1982 stonden er 
al 16 man op de risers. Van de 
oorspronkelijke oprichters is 
alleen Dave Skinoer nog over. 

De naam van het koor "Capita! 
Chordsmen" kwam pas midden 
1982 in gebruik. Deze naam werd 
gekozen na tientallen voorstellen 
bekeken en verworpen te hebben. 
Bijvoorbeeld in België is de 
bijnaam voor mensen uit Brussel 
"Kiekenvreners'' (Kuikeneters), 
een voorstel was "The Kieken
singers". 
Uiteindelijk werd besloten dat 
Brussel de hoofdstad i van Euro
pa, dus de naam moest zijn: 
''Capita! Chordsmen··. 
We hebben het geluk, of moet ik 
zeggen pech. dat ons koor uit ve
le nationaliteiten bestaat. In de 
voorgaande jaren waren er veel 
Amerikaanse leden, meestal mili
tairen van Shape en Nato. Dit be
tekent dat na gemiddeld 2 jaar 
deze leden weer verhuizen omdat 
ze worden overgeplaatst. Dit geldt 
ook in mindere mate voor de an
dere leden. Bij de laatste telling 
hadden we 4 Belgen, 5 Nederlan
ders, I Schot (deze man be
schouwt zichzelf als een aparte 
nationaliteit) , l Ier, I Japanner, 
5 Amerikanen en 17 Engelsen. 
Kun je je voorstellen wat dat doet 
aan de uitspraak? 

De meeste leden reizen enorm 
veel. Gevolg: dat er nooit meer 
dan een twintigtal leden aanwezig 
zijn op de repetities. 
Dat dit ook wel eens tot hilariteit 
kan leiden getuigen de volgende 
voorbeelden. 
George Thomson, ex. Musical 
Director. is een kolonel bij de 

Amerikaanse luchtmacht. Hij 
kwam vaak regelrecht van zijn 
werk naar de repetities, in vol 
ornaat natuurlijk. 
Bij zijn binnenkomst stond bet 
koor als een man te gillen: "Ha. 
daar is George van de Sabena". 
En wat te denken van Bill Baron. 
ook een Amerikaan. Die een van 
onze leden 's nachts uit bed belt 
met de boodschap: "Lindley, ik 
zit in Singapore en heb een meis
je ontmoet, nu wil ik een beetje 
indruk maken op haar, geef eens 
de tune-up van My Wild lrish 
Rose.' ' 

Wij repeteren elke vrijdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur in de 
British School of Brussels, en na 
de repetitie wordt er nóg eens 
twee uur gerepeteerd in het café 
tegenover de school. Ook een 
goede training voor elleboog en 
pols. 
Kwartetten hebben we ook al ge
had. Anderhalf jaar geleden zelfs 

een heel goed kwartet, maar zoals 
gewoonlijk zo gauw een kwartet 
lekker begint te draaien wordt er 
weer iemand overgeplaatst. 
Als men vraagt: Hebben de 
''Capita! Chordsmen'' een kwar
tet. dan zal dat afhangen in welke 
week de vraag gesteld wordt alvo
rens met ja of nee te antwoorden. 
Meestal wordt er eens per jaar 
een grote uitvoering gegeven. Het 
geld wat daarmee verdiend werd 
is opgespaard samen met de op
bren~sten van sing-outs. Verleden 
jaar ts dit geld besteedt aan nieu
we uniformen en risers. 

Wij rekenen erop, dat we op de 
Conventie '89 te Veldhoven de 
··capita! Chordsmen" onder de 
glorieuze leidin~ van Marrijn 
Bentley op de nsers zullen staan 
als Mike-warmers of Mike
coolers. en dat er verdere vriend
schappen zullen worden ~esloten . 
See you all in Veldhoven!!! 

Jan Secmerdink 

Logeren op **** nivo 
m 

HOTEL LELYSTAD 
BAREERSHOP 

FESTIVAL FLEVOLAND 
zaterdag 14 oktober 1989 

S P EC I AAL A R RANGEMENT: 

toegangskaart voor het Festival 

luxe overnachting met ontbijt 

zondagbrunch met champagne 

VOOR 2 PERSONEN f 185,00 

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

BABS JUDGING SEMINAR: MAART '89 
Verslag van Hans Eekels van het Iudging Seminar in het Crest Hotel te Walsa/1, Engeland. 
Algemeen 
Mijn derde bezoek alweer van 
een Seminar van het Jury-Gilde 
van de BABS in Engeland. Tot 
mijn grote genoegen werd mij 
daar bij aankomst veneld dat ik. 
op grond van mijn vorige bezoe
ken en het resultaat van mijn 
schaduw-jurering van de BABS
Conventie in Harrogate in '88, 
bevorderd was tot "Student". 
Ik kreeg gelijk een judge-badge 
van een formaat waar je je in Ne
derland voor zou schamen om 
hem te dragen, maar in Engeland 
zijn ze er dol op. 
Er was weer een Amerikaanse 
teacher in de persoon van 
Arrangement-specialist Russel Fo
ris. Het weekend duurde van za. 
terdagochtend tot zonda~ddag. 
Naast theorie konden wtj ook 
weer onze kennis in praktijk 
brengen door drie "live'~ 
kwanetten (Sound Connection, 
High Time en Limelight) op hun 
sound-kwaliteiten te beoordelen. 
In een gezamenlijke sessie kwa
men een aantal interessante pro-. 
biemen naar voren, waar de En
gelse jury mee werd 
geconfronteerd tijdens uitvoerin
gen in de voorronden voor de 
Conventie, zoals: 

- wanneer kun je spreken van 
een koor; uit hoeveel man moet 
een minimaal bestaan? In Enge
land is dat niet vastgelegd in 
het Jury-reglement. In de voor
ronde trad namelijk tijdens de 
uitvoering van een koor, een 
kwanet uit dat koor op. Er is 
niet ·gediskwalificeerd, maar de 
regels zullen wel aangepast 
worden verwacht men: 

- wat moet je als Sound-jury 
doen als een koor of kwanet 
geen barbershop zingt? Men 
was het er over eens, dat een 
eventuele diskwalificatie van de 
Arrangements-jury moest ko
men en dat de Sound-jury "ge
woon" moest blijven beoorde
len of met de niet-barbershop
song eventueel toch expanded
sound bereikt werd; 
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- wat doe je met een zo ontzet
tend komisch nummer, waarbij 
de zaal joelend onder de stoe
len ligt, dat je als kwanet niet 
meer kunt horen? Oplossing: 
blijven jureren op wat je hoon 
en als dat weinig of niets is, 
dan schiet het komisch element 
zijn doel voorbij; 

- wat doe je als lead, de bariton 
en de tenor van een kwartet 
halverwege een song hun tekst 
zijn vergeten en alleen de bass 
in zijn eentje de song uitzingt? 
(is dus gebeun!) 
Oplossing: het kwanet krijgt de 
helft van de punten die ze ver
dient zouden hebben als ze de 
hele song gezongen hadden, op 
de manier van het eerste ge
deelte. 
Kweste van improviseren dus: 

- wat doe je als een kwartet in 
een "loupe" tereebt komt. 
d.w.z. na twee regels weer op
nieuw begint en dat tot drie 
keer toe herhaalt? (ook dat is 
dus gebeurd, arme jongens!). 
Oplossing: je jureert datgene 
wat je hoort en als ze vier keer 
hetzelfde zingen, dan beoordeel 
je het maar vier keer. Laat de 
rest aan Arrangement over. 

Men was het erover eens dat voor 
dit soort extreme gebeuneoissen 
het Jury-reglement niet direct 
aangepast moest worden. De 
praktijk is toch altijd grappiger, 
ludieker of dramatischer dan je 
van tevoren kunt verzinnen. 
Van een paar theorie-sessies heb 
ik hierna de belangrijkste wetens
waardigenheden samengevat. 

Wees zuinig op je stem 
(door John Grant) 

Je stem is geen instrument, want 
een klarinet kan geen kou vatten. 
Aldus de fraaie opening van John 
Orant bij zijn behandeling van 
een artikel van Dr. Leon Thur
man "Care of the voice". De 
grootste boosdoener voor onze 
stem is stress en verder is zowat 
aJJes wat we daarnaast doen 

slecht voor onze stem. Roken, 
drugs, alcohol, bacterieën, virus
sen, industrieel voedsel (wat dat 
ook mag wezen) en te weinig 
rust. 

Een aantal suggesties: 
- maak niet de vergissing om te 

denken dat je stem onverwoest
baar is. Een warming-up is ab
soluut noodzakelijk; 

- Spaar je stem bij verkoudheid 
en andere vreselijke ziektes; 

- drink veel water, minstens ne
gen glazen per dag; 

- zing nooit zo luid dat je kwali
teit er onder gaat lijden. Een 
mooie taak voor de dirigent om 
dat in de gaten te houden; 

- een mooi vol geluid is wat an
ders dan een hard geluid: 

- plan een repertoire zorgvuldig 
met voldoende rustpauzes; 

- zing je niet schor in de bus op 
weg naar een uitvoering. 

Goede tips, zondenneer, maar 
houdsen wij ons er ook aan? Als 
je eerste wil worden op de Con
ventie wel dus! 

More is better? 
(door Russel Foris) 

Russel venelde ons dat de Ameri
kanen terugkomen op een ontwik
keling, waarbij het leek dat "hoe 
meer, hoe beter" de overhand 
kreeg. Meer energie, meer emo
ties, meer bewegingen, meer 
"trucs" in een arrangement, meer 
attributen, etc. 
In alle categorieën werd "meer" 
gedaan, met de categorie Arran
gement als een soon bewaker van 
wat nu wel nog wel als barber
shop moest worden beschouwd. 
Een nieuwe uitdrukking in Ame
rika is momenteel: "Is it appro
priate?" (is het nog wel juist, 
geëigend en passend in relatie tot 
barbershop-singing?). 
Me dunkt, een goede ontwik
keling. 

(vervolg op pagina 19) 



Problemen en oplossingen 
(door Graham Willock) 

Graham gaf ons een aantal sug
gesties om veel voorkomende 
problemen bij koren en kwanetten 
op te lossen: 
Pitch drop (zakken). 
- Zoek ujt wie geen toon kan 

houden en laat die panij uni
soon met de lead zingen. Laat 
ook eens twee man het hele 
lied door dezelfde grondtoon 
zingen (wil ook wel eens 
helpen). 

Hakkerig, njet vloeiend zingen. 
- Zing heel langzaam en alleen 

de vowels (klinkers). 
Blikkerig geluid. 
- Soms een kwestie van mond 

opendoen tijdens het zingen. 
Vaak ook verkeerde techniek. 

Scooping (naar een toon toe 
glijden). 
- Volgens Graham een kwestie 

van luiheid. dus aandacht erbij . 
Problemen met tweeklanken 
(diphthongs). 
- Het Engelse woord "way" heeft 

twee klinkers: de "eee" en de 
"iiï' aan het eind. Studeer 
daar afzonderlijk op en zorg 
dat iedereen op hetzei fde mo
ment van klinker veranden. 

Resumé 
Wederom een prima weekend. De 
volgeode stap in de opleiding is 
de graad van 'i\ssociate". Moet 
in 1989 of 1990 lukken. 

HET CLUBBLAD 
NIET 

ONTVANGEN? 
Indien U geen DABS-TUNES 
heeft oorvangen kunt U het beste 
contact opnemen met de secreta
ris van Uw koor of kwanet. Deze 
ontvangt namelijk via de post de 
exemplaren van DABs:ruNES 
die voor Uw koor of kwanet 
bestemd zijn. 
Wanneer het secretariaat nog geen 
DABS-TUNES heeft ontvangen i 
het wenselijk contact op te nemen 
met: 
Andries van der Meer. 
telefoon: 03473 - 74908. 

DABS-TUNES 

• • • • • • • • • • • • • 
DO THE DUTCH SING ENGLISH? 
BUT OF COURSE! 
Deze kop las ik in de "Harmonizer" van Juli/Augustus 1989. 

Onze President: Theo van Dijk kreeg deze vraag te beantwoorden in 
Boumemouth. Hieronder leest U zijn antwoord . 
Geheel overgenomen uit de "Harmonizer·: 

The President of the Dutch Association of Barhershop 
Singers has answered some questions which undoubtedley 
have occurred to thousands of American barhershoppers 
concerning their counterparts in non-English-speaking 
countries. 

In a brief statement in the program of the recent Bri
tish Association convention, Theo C. Van Dijk wrote: 

"We are often asked by American and British barher
shoppers the same questions: What attracks the Dutch to 
barbershop? Do we sing in our own language? lf not, do 
we really understand what it's all about? 

"Let me aswer these, my friends , for once an for all 
time, a nd it is both simpte and logical. 

"We fell for barhershop from the first moment it came 
into our lives. And that goes for each and every one of 
us. lt's the music itself, its harmonies and its lyrics, 
which from a substantial part of the whole. Could you 
sing a French chanson in English? I meao could you do 
this with the same emotional impact as when performed 
inits original French? I doubt it. You may perhaps give a 
convincing and a cceptable performance, but "something" 
would inevitably be missing. 

"Weil, that's why we try to shake hands with te same 
policeman and ask the same lighthouse to shine on us as 
you do, and believe me, lrish girls look just as attractive 
to US. 

"And so, you guys, in spite of our accents, we are every 
bit as barhershop as you. 

"Thank you very much for giving us the opportunity to 
share your hobby and to take our part in "Keeping te 
whole world singing" .... _ 

DABS put 126 singers on stage at the BABS con
vention. 

• • • • • 


