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ASSOCIATIO~

OF BARBRRSHOP SINGERS

TEN GELEIDE
Nog maar enkele weken en het is
zover. 10 November 1989, de eerste conventie georganiseerd door
DABS. Een mijlpaal in de Nederlandse barbershop-geschiedenis.
Allen zijn we nieuwsgierig, sommigen gespannen over hoe het allemaal zal verlopen. Het
Conventie-Team, onder de bezielende leiding van Gommen Burger, heeft hard gewerkt, dat is zeker. Het valt niet mee om een
conventie, zoals die bij barhershoppers gebruikelijk IS, te organiseren.
Weliswaar heeft de conventie van
"Holland Hannony" het team
veel geleerd en zijn er diverse
conventies in Engeland bijgewoond als model , doch dat is nèt
even anders dan het zelf doen.
Hoe het ook zij, de redactie
wenst Gommen en zijn helpers
veel succes met de laatste loodjes.
In deze Dabs-Thoes wordt uiteraard nogal wat aandacht besteed
aan de conventie.
Natuurlijk van onze president,
Theo van Dijk, die trots zal voorgaan in een aardig opwarmertje.
Het Conventie-Team heeft natuurlijk nogal wat informatie. U treft
onder andere de indeling van het
weekend aan, te gebruiken als
een soort spoorboekje. Uiteraard
alles over de kwartetten- en korenwedstrijden, en ~a zo maar
door. Bovendien knjgt u, straks
in Veldhoven, bij aankomst in
"Koningshof', een fraaie brochure
waarin alles nog eens duidelijk
wordt uitgelegd.
In deze Dabs-Thoes maken we
ook nog snel even kennis met
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EN NU VERDER.
enkele kwartetten en koren, de
laatsten in de rubriek "BHC's en
BHQ's in The Picture".
Deze rubriek is goed aangeslagen.
Misschien is zij zelfs ~og niet afgelopen. Ik weet dat er links en
rechts in het land flink wordt gerepeteerd tussen de schuifdeuren.
Dat is een goede basis voor kwartetten met een lange levensduur.
Vaak stimuleren huisgenoten zo'n
opkomend kwartet tot doorgaan,
mits de chords niet al te vals zijn
natuurlijk. De reden is duidelijk;
het klinkt zo lekker, en het is nog
gezellig ook! Wanneer er enige
vastigheid is in het groepje. geef
je dan op als lid van DABS.
Stuur een leuke zwart-wit foto
met een stoer verhaal op, en als
kwartet ben je meteen bekend in
barbershopland, ook over zee.
Zingen in een kwartet is leuk, inspannend , geeft veel genoegen en
kameraadschap. Ik spreek uit ervaring. Waarschijnlijk weten jullie
ook dat barbershop-singing is ontstaan met kwartetten. In de eerste
jaren van de SPEBSQSA waren
er alleen maar kwartet-wedstrijden. De "Q" zegt het in de
naam; "... Quartet Singing in
America". Gelukkig is het nu
anders.
Nog even terug naar onze conventie. De redactie van Dabs-Tunes
wenst alle barhershoppers een
fantastisch weekend, en alle kwartetten en koren veel succes in de
strijd. In het laatste nummer van
Dabs-1\mcs van dit jaar, zal uitgebreid aandacht worden besteed
aan het belangrijkste evenement
van 1989 dat DABS organiseert.
Tot ziens!!
Red. - Ton van Aan

o o

Jan de GTWJf

Ook al de kriebels voor onze eerste Conventie? Mooi, dan ben ik
niet de eni~e.
Ook zo'n zm in een gezellig
weekend in Veldhoven? Mooi,
dan zijn we met z'n tweeën.
Ook zo'n gevoel van: "M'n eerste
Conventie wordt m'n beste?"
Mooi, een derde medestander.
Als we nu ook nog vier verschillende partijen zingen, dan doe ik
vanaf deze plaats een oproep om
mij in het weekend van de conventie in de kraag te grijpen, en
na afloop van alle competitie''sores", onder het genot van een
bienje (liefst Duvel) lekker te
kwartetten. Voor al degenen die
mij kennen hoef ik natuurlijk niet
te vertellen dat dit laatste - 't zingen dus, laat daar geen misverstand over bestaan - mijn lust en
mij1n leven is, en een zeer groot
deel van mijn vrije tijd opslokt.
Daarin ben ik natuurlijk niet de
enige. Ik kan er het komend
Conventie-weekend tientallen aanwijzen. Juist omdat barbershopsinging zo enorm veel voor ons
betekent, zou ik willen zeggen:
"Probeer als het even kan alle·
maal te komen. Geniet van de gezelligheid en "hoogstandjes" van
je medebarbershoppers en bovenal
... geniet van het zingen en de
kameraadschap met elkaar. Want
vergeet niet: je eerste Conventie
is de beste!"
Jan de Graaf

DABS-TUNES
ORGANISATIE
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Bestuur

• President
Theo C. van Dijk
Molenstraat 18,
5211 DR 's-Henogenbosch
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 Lonteren
Telefoon 08388-3664
• Treasurer
Gommen 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.
• Pubtic Relat/ons
Ton van Aan
Derde Morgendreef 20,
5233 NK ·s-Henogenbosch
Telefoon 073-421191
• Musical Coördinator
Bob Slavenburg. Seringenstraat 26,
4131 BC Vianen. tel. 03473-72770

•

Leden BHC's

BRUSSEL
BHC - Capita! Chordsmen
Secr.: J. Stemerdink, Wilde Rozenlaan 8,

B-1970 - Wez.embeck-Oppem, België
tel. 32-2-7317461
Repetitie: vrijdag 20.00 - 22.00 uur.
EDE
BHC - The Midland Harmonlzers

Secr.: A. Snellink, Hooskamperweg 5,
6741 CA Lunteren, tel. 08388-3664.
Repeti t)e: donderdag 20.00- 22.30 uur.
EINDHOVEN
BHC - Southern 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 Gaggling Ganders Gang

Secr.: J. Kooning, Etenbaasstraat I,
4458 AE ·s Heer Arendskerke,
tel. 01106-1980.
Repetitie: donderdag 20.00-22.30 uur.
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HARDERWIJK
BHC-The Dolphin Barber Mates

Secr.: H. Lepelaar. Jan Mankestraat21,
8072 ZA Nunspeet. tel. 03412-57778.
Repetitie: woensdag 20.00 uur.
LELYSTAD
BHC - The Seabottom Singers

Secr. : W. Zaalmink, Jol 30-29,
8Ï43 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 20.30 - 22.30 uu r.
NIEUWEGEIN
BHC- The Heart of Holland Chorus

Secr.: W. van Basten, Postbus· 291.
3430 AG Nieuwegein.tel. 030-714484
Repetitie: dinsdag 20.00 - 22.30 uur.
VLISSINGEN
BHC - Coastline Chorus

Secr. : K. de Vos, Parklaan 7,
4421 GW Kapelle, tel. Oll02-42060.
Repetitie: dinsdag 20.00 uur.
WINTERSWIJK
BHC - The Greyhound
Barbershop Singers

Secr.:P. Kos, Scholtenenk 43,
7101 SJ Winterswijk, tei.05430-J7839.
Repetitie: woensdag 19.45 - 21.30 uur
ZAANSTAD
BHC - Whale City Sound

Secr.: B. Beerepoot, Postbus 413,
1500 EK Zaandam, tel. 075-163728.
Repetitie: di nsdag.

•

Leden BHQ's

CAPELLE a/d IJSSEL
BHQ - The Splitlevel Singers

Info: H. Eekels, Dorpsstraat 119,
2903 LA Capelle a/d fJssel,
tel. 010-4517486

DE

DABS

's-HERTOGENBOSCH
BHQ - Gents' Quartet

Info: T. van Aan, 3e Morgendreef 20,
5233 K 's-Henogenbosch,
teL 073-42U91.
NIEUWEGEIN
BHQ - For Pleasure

Info: W. Elsink. achtegaal 16,
3435 AK ieuwegein. tel. 03402-37313.
NIEUWEGEIN
BHQ - Why Four

Info: J. Kemme. Hindc\\'Cidc IS,
3437 EJ Nieuwegein. tel. 03402-49699.
NIEUWEGEIN
BHQ - Special Blend
Lnfo: W. van Basten. Weerdsingel OZ

33B bis, 3514 AC Utrecht.
tel. 030-714484
VLISSINGEN
BHQ - Tunatics

Info: J. Francois. TorentranS 94,
4336 KG Middelburg. tel. 01180-12068.
WAGENBERG
BHQ • De Sox B.S.Q.S.T.

Info: J. van Wonderen. Dorp straat U,
4845 CC Wagenberg. tel. 01693-3346.
ZAANDAM
BHQ - Four Leaved Clover

Info: H. Klein Hane\'Cid, Eendrachtstraat 61, 1541 AE Koog a/d Zaan
tel. 075-iU2385
ZOELMOND
BHQ- Final Deelsion

Info: H. Pekelharing, Dorpsstraat 5,
4W KR Zoelmond, tel. 03453-2791

CABS-TUNES
INFORMATIEBLAD
VOOR DE LEDEN VAN DE
DUTCH ASSOCIATION
OF
BARSERSHOP SINGERS
redactte-adres
..DABS • TUNES..
HONSKAMPERWECi 5.
6741 CA LU\'TERE.\

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. 04907-2198.
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FROM THE CHAIR
Stel je eens
voor: een
prachtige tekst,
een meeslepende melodie, een
grandioos
arrangement.
En dit ~eheel
keurig tn een
Theo c. van Dijk
Lijstje gevat.
Vijf van dit
soort songs naast elkaar aan de
wand van een toneelkamer. Het
doek is dicht, want de zaal loopt
nog vol, het is bijna acht uur.
Het doek gaat open, de vijf nummers (een blokje) hangen keurig
te pronken.
Wat gebeurt er denkt u?
Niets! Helemaal niets!
De zaal reageert niet, men klapt
niet, joelt niet, lacht of huilt niet,
maar lcijlct met stomme verbazing
naar de "schilderijtjes'· aan de
wand.
Wanneer gaat de voorstelling beginnen?
Kijk beste vrienden, daar gaat het
nu om. De muziekstukken, de
partituren kunnen nog zo mooi
zijn, als niemand ze uitvoert, als
niemand de emoties die het stuk
oproept weet weer te geven, als
er niet gecommuniceerd wordt,
komt niets tot leven.
Communiceren, dát is het codewoord hier.
Kijk, je kunt nooit niet-communiceren. Op het moment dat voor
jouw koor of kwartet het doek
open gaat wórdt er al gecommu-

niceerd. je straalt wat uit, ook al
zou je niet eens bewegen. het
doek is immers op, er staat wat te
gebeuren, de zaal lcijlct vol verwachting naar je. Men gaat er
eens lekker voor zitten. En ja
hoor, de muziek komt tot leven,
ER WORDT GECOMMUNICEERD!

De vraag is alleen: hoe wordt dat
gedaan!
Met overgave? Indringend?
Komt de boodschap over?
Roepen we emoties op?
Bovenal: entertainen wij onszelf
en anderen?
Ik denk dat een conventie er
daarom is om ons te leren hoe
we overkomen. Daar is immers
een jury voor om ons te vertellen
hoe we het gedaan hebben en hoe
het eventueel nog beter zou
kunnen.
Dat is ook het mooie van een
conventie: niemand kan verliezen!
We zullen horen wie van ons het
beste was en op welk terrein.
Daar kunnen we onze eigen
prestaties tegenover zetten en leren op welk niveau we communiceerden.
Hoe we onszelf en die anderen
aan het entertainen waren.
Het lijkt me een geweldig weekend te worden. Op welk niveau
bevindt zich de Nederlandse Barbershop.
Wat zijn de sterke, wat zijn de
zwakke punten?
Aan de organisatie zal het niet

liggen. Gommen Burger (Conventie-Manager) en zijn crew hebben
getracht aan alles te denken. Aan
ons allen nu de taak er voor de
volle honderd procent tegenaan te
gaan . Tot plezier van onszelf en
anderen.
lk wens u allen een prettige, leerzame conventie toe, in Harmony.

Theo C. van Dijk - President

• • • • • • • • • •
KOPIJSLUITING
VAN
CABS-TUNES
Het eerstvolgende nummer van
"Dabs-Tunes", nummer 89-5, zal
in december 1989 uitkomen.
De kopijsluiting voor dit nummer
is 26 november 1989.
Noteer deze datum vast in je
agenda!
Al degenen die kopij hebben dienen die voor deze datum ingeleverd te hebben bij:
Aat Snellink
Hooskamperweg 5,
6741 CA Lunteren.

• • • • • • • • • •

REYNOTRADE
Aluminium produlden met toekomst

om~o~~mR~
REYNOTAADE MAAKT DEEL UIT VAN AEYNOLDS ALUMINIU.M HOLDING BV
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INFO CABS-CONVENTIE 1989 te VELDHOVEN .
• • • • • • • • • •

Het programma
Vrijdag 10 november

aankomst
Conventie-deelnemers
arrangement I en 2

vanaf 15.00 uur

Gommert
Burger
Beste barbershoppers.
Wanneer jullie dit lezen, staat alles - op wat kleinigheden na - op
papier. Na enkele maanden vergaderen en nog eens vergaderen
over onze eerste Conventie, die
gebouden zal worden in "De Koningshof' te Veldhoven, zijn we
eruit.
De regie beeft alle schema's in
elkaar gezet en .. . 't past!
Het Secretarial-Team heeft veel
gestudeerd en gerepeteerd om de
diverse onderdelen, die gedurende
de conventie gehouden worden,
zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Vrijdag 10 november a.s. in alle
vroegte, gaat het Conventie-Team
"Koningshof' inrichten, zodat wij
jullie 's middags gastvrij kunnen
ontvangen.
In dit artikel vindt u alvast wat
belangrijke informatie betreffende
de Conventie. Uiteraard ontvangt
u bij het inchecken op 10 of 11
november meer gedetailleerde informatie, o.a. een Conventieboekje.
Wij hopen en verwachten dat de
Conventie '89 - onze eerste - een
groot succes zal worden!

Uw Conveneie-Manager
Gommert Burger

diner

17.45 · 19.00 uur

kwartet-competitie

20.00 uur

after-glow

±22.45 uur

Zaterdag 11 november

ontbijt

08.00 - 09.00 uur

aankomst
Conventie-deelnemers
arrangement 3, 4 en 5

vanaf 09.00 uur

lunch

12.30 - 13.30 uur

koor-competitie

14.00 uur

diner

17.30 - 19.00 uur
20.00 uur

Grote Inreroationale
Barbershop Show

na afloop

after-glow

Zondag 12 november

brunch

09.30 - 12.00 uur
±13.30 uur

Late-Late-Show

daarna afsluiting Conventie
Een meer gedetailleerd programma vindt u in het Conventieboekje dat bij aanlco~5l in "Koningshof' wordt overhandigd.

(wijzigingen voorbehouden)

• • • • • • • • • •

Het inchecken
In de hal van "Koningshof' vindt
u twee balies.
Meldt u eerst bij de balie van
"Koningshof', voor het ontvangen -

van de kamersleuteL Meldt u
daarna bij de DABS-balie. Hier
ontvangt u de Conventie-tas met
alle relevante informatie.
Speld de button gelijk op en
draag deze (uitgezonderd bij deelname aan competie en shows) gedurende de Conventie.
Uw button is het bewijs van toegang tot het gehele gebouw.
Uw Scout (waarvoor u zelf dient
te zorgen) wordt op de hoogte gesteld van alle activiteiten, volg
zijn instructies altijd op!
De Conventie-Managers zijn gedurende het gehele weekend op te
piepen, doch overleg éérst met
uw scout.

• • • • • • • • ••

De competitie
Hieronder vindt u de volgorde
van de deelnemende kwanetten en
koren in de competitie, respectievelijk op vrijdagavond en zaterdagmiddag.

BHQ's
Vrijdag 20.00 uur
I. Mid Four
Harderwijk
2. For Pleasure
Nieuwegein
3. Gents' Quanet
Den Bosch
4. Why Four
Nieuwegein
5. Tilnaties
Vlissingen
6. Final Decision
Zoelmond
7. 'fhe Sox
WagenbeJ:g
8. 'fhe Splitlevel Singers Capelle
a/d llssel
BHC's

Zaterdag ·14.00 uur

1. Midholland River Blenders

De Meern
2. Whale City Sound Zaandan1
3. Dolphin Barber Mates

Harderwijk
4.
5.
6.
7.
8.

Seabonom Singers
Lelystad
Coastline Chorus
Vlissingen
Gaggling Ganders Gang Goes
Midland Harmonizers
Ede
Hean of Holland Chorus

Nieuwegein
5

DABS-WNE5
Voor belangstellenden en echte
fans is het mogelijk de kwartetten- en korencompetitie bij te wonen. U dient zich dan te melden
bij de receptie van "Koningshof'
waar u de uitgebreide competitieinformatie ontvangt.
Een half uur voor aanvang van de
competities kunt u in "Koningshof' terecht.

• • • • • • • • • •

De Grote
Internationale
Barbershop
Show

Rij in de richting Veldhoven en
volg de borden Koningshof, richting SteenseVEersel. Direct nadat
u Veldhoven uit bent vindt u links
over het viadukt "Koningshof'.
Waneer u vanuit het Westen
komt rijdt u via Breda/Tilburg.
Volg de A58/E312 richting Eindhoven en houd de richting
Maastricht/Venlo A2/E25 aan tot
u de afslag Veldhoven Noord
tégenkomt. Verder kunt u het bovenstaande volgen.

• • • • • • • • • •

De Conventie
op de radio

Op zaterdag ll november a.s. is
er een belangrijke activiteit: de
"Grote Internationale Barhershop
Show".
Deze show begint om 20.00 uur.
In deze show ziet u het kampioenskwartet en het kampioenskoor aan het werk.
Medewerking aan deze fraaie
show wordt eveneens verleend
door gasten uit België, Duitsland
en Zweden.
Ook de kwartetten en koren die
respectievelijk tweede en derde
zijn geworden in de competitie
zullen hun opwachting maken.
Kortom een show met barhershop
op niveau!
U mag deze show niet missen!

Op vrijdag 3 of op 10 november
a.s., de juiste datum was op het
moment van uitgave nog niet bekent, zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de DABS-Conventie '89.
In het 20 minuten durend programma "Hobby-Vitaminen", dat
wordt uitgezonden op Radio 2
vanaf 20.00 uur, zal onze Gomroert Burger (Conventie-Manager)
worden geïnterviewd.
Thssen de gesprekken door zullen
diverse barhershop-songs worden
gedraaid.
natuurlijk zal Gommert trachten
er één lange "Ster-Spot" van te
maken.
Vergeet het niet en stem af op
Radio 2 !

Toegangskaarten kunt u reeds nu

• • • • • • • • • •

al reserveren, bel 01102 - 43580.

U dient deze dan wel op zaterdag
vóór 19.45 uur aan de zaal op te
nalen. De kassa is reeds vanaf
19.00 uur geopend.
û e toegangsprijs bedraagt f JO,- .
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Van harte proficiat met jullie eerste conventie. Uit eigen ervaring
weten wij welke hoeveelheid werk
eraan vooraf gaat en hoe spannend een eerste conventie kan
zijn.
Ongetwijfeld is er door jullie alJen keihard en met veel enthousiasme naar dit evenement toegewerkt.
D.e competities voor koren en
kwartetten zullen zeker voor de
deelnemers ongelooflijk spannend, maar zeker ook leuk zijn
en wij - bestuur van "Holland
Harmony" - wensen iedereen heel
veel succes.
Velen uit onze organisatie zullen
dit weekend aanwezig zijn om iedereen aan te moedigen, te ondersteunen en de vriendschapsbanden te verstevigen.
Nogmaals allen héél véél succes,
plezier en vriendschap.
Langs deze weg wenst "Holland
Harmony" iedereen een timtastisch weekend toe.

Riet Kosterman
voorzitter "Holland harmony"

• • • • • • • • • •

SING-O UT
'GAGGLING GANDERS GANG'
Op 17 december a.s. wordt door
de Goese Barhershoppers "The
Gaggling Ganders Gang" en 'The
Goose City Singers" en sing-out
georganiseerd in de "Prins van
Oranje".
Dit alles in kerstsfeer.

• •• • • • • • • • •
De Route
Wanneer u uit het Midden,
Noorden of Oosten van het
land komt houd dan 's-Hertogenbosch aan. Volg de N2/E25 richting Eindhoven en houd de richting Maastricht/Venlo A2/E25 aan
tot u de afslag Veldhoven
Noord tegenkomt. Bij deze afslag
verlaat u de grote weg. In ca. 10
minuten bent u nu op 'Koningshof.

• • • • • • • • • •
Lieve
barbershop
vrienden!

Aanvangstijd van deze stemmige
sing-out is 14.00 uur. Het einde
om ongeveer 17.00 uur.
De toegang is gratis!

Oerrit van Riet

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

DABS-TUNES
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BHC's EN BHQ's IN "THE PICTURE"
BHQ - " Gents' Quartet"

Bij de foto: van links naar rechcs;

Ton van Aart
Amo Viguurs
Theo van Dijk
Henk van Buuren

tenor
lead
bass
bari

In 1986 besloten vier zangfanaten
vanuit een vocaal ensemble "barbersbop" te gaan zingen. Het zingen was hen niet vreemd. Vele
jaren in koren, ensembles en
kwartetten brachten tfluzikale ervaring en vooral veel plezier met
zich mee. Enigszins gelauwerd
door successen met name in een
ensemble op nationaal en internationaal niveau en radio en tv optredens, besloot het viertal een
nieuwe uitdaging aan te gaan.
Niet gering die barbershop, zo
bleek na enkele maanden hard
werken. Muziek, cassettebandjes
en veel geschreven informatie
werd ons toegespeeld door een
neef van Ton (een Canadese barbershopper) en samen met Ger
van Aart werden een aantal songs
ingestudeerd.
AJ gauw bleek dat er een gat in
de muzikale markt was in de regio Den Bosch. Niemand had
ooit gehoord van barbershop. Dus
sprongen de Gents' - zakelijk als
ze zijn - erop in Vele optredens

volgden. Van het verdiende bonoraria werd er gentiemens-kleding
aangeschaft. Ze voelen zich immers "echte heren", vandaar dan
ook de naam.
Het Gents' Quartet manifesteerde
zich op diverse evenementen.
Twee fraaie successen werden behaald op het "Nationale Close
Harmony Concours" en het ''Nationale Festival voor Ensembles".
Op beide evenementen behaalden
de Gents' een fmaleplaats. Slechts
enkele weken geleden was er nóg
een hoogtepunt. Op uitnodiging
werd deelgenomen aan het "Internationaal Vocaal Festival" wat gehouden werd in de "Stopera" te
Amsterdam. Daarnaast wordt veel
opgetreden in café's, restaurants,
winkelcentra, c~ncertpodia en
zomerse terrassen. Zelfs een enkele keer bij de kapper, hoe bedenken ze 't !
Er is overigens misschien een
klein probleem, waar andere
kwartetten en ook koren mee
kunnen zitten.
Zingen we nu op z'n Amerikaans
of ... op z'n EngeLs?
Wij zijn geneigd te zeggen: "Zing
hoe barhershop is ontstaan en be-

's-Hertogenbosch
dacht, dus Amerikaans".
Neen, neen, dat is helemaal fout!
AJthans dat zeggen sommige Nederlandse barbershoppers. Vermoedelijk komt het omdat Engeland dichter bij huis is dan
Amerika. Maar één van ons (een
bekende vooraanstaande barbershopper) is net zo vaak in Amerika als in Engeland. Dus voor de
Gents' geen probleem. wij
"doen" het lekker op z'n Amerikaans (denken we).
Benieuwd zijn we echter wel hoe
dat zal aflopen op de conventie
straks in Veldhoven. Zal het ons
punten gaan kosten met die Engelse jury? Dat zal toch zeker
niet, want barhershop is toch barbershop. Of is dat met zo ...?
Hoe dan ook, wij kijken met
enom1 veel plezier uit naar november, naar dat weekend met al
onze close-harmony-friends, of
zijn het ook echte barbershopvrienden? Wij vinden van wel!
AJle kwartetten en koren wensen
wij alvast veel succes en .. .luister
goed naar de Gents', je weet wel
die "heren" uit 's-Henogenbosch.

• • • • • • • • • •
HET CLUBBLAD
NIET
ONTVANGEN l
lndjen u geen DABS-TUNES
heeft ontvangen kunt u het beste
contact opnemen met de secretaris van uw koor of kwartet. Deze
ontvangt namelijk via de post de
exemplaren van DABS-TUNES
die voor uw koor of kwartet
bestemd zijn.
Warmeer het secretariaat nog geen
DABS-TUNES heeft ontvangen is
het wen elijk contact op te nemen
met:
Andries van der Meer,
telefoon: 03473 - 74908.

• • • • • • • • ••
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BHC- ''The Coastline Chorus''

De Coastline Chorus is opgericht
in 1984 en ontsl'roten uit het
reeds lang ter ztele gegane kwartet "Four Motion". Geen onbekende namen in d.it kwartet. Rob
van der Meute was de bass daarin, en hij wierp zich op als dirigent van de acht mannen die op
een stoffig kamertje ergens boven
een kroeg in Vlissingen aan hun
reis door Barhershopland begonnen.
Wat is er veel gebeurd in die jaren. Ontelbare sing-outs, succesvol en minder succesvol. Maar
ja, wat wil je, met een ledenbestand dat nooit boven de 25
man i gekomen is het wel eens
improviseren. En staat er dan een
optreden voor de deur, dan moet
je wel.
Onze eerste, zelf georganiseerde
.show vond plaats in juni 1986.
"On Spec" een legendarisch
BABS-karnpioenskwartet was onze
gast. De show werd een groot
succes.
Sluimerend op de achtergrond dat
jaar werden tevens de contouren
zichtbaar van een nieuw en jong
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orgaan: DABS!
Dat jaar vonden de eerste gesprekken plaats van de werkgroep
DABS om het "DABS-idee" gestalte te geven.
1986 Was ook het jaar van onze
eerste plaats op het Zeeuws Zangers Manifest. Die beker hebben
we sindsdien helaas niet meer
mogen ontvangen.
In 1987 toog het koor naar het
Engelse Bournmouth, alwaar we
optraden tijdens de BABS-conventie. Wat een eer, en wat een ervaring!
Het daaropvolgende jaar moest
onze dirigent zijn koor verlaten
om zich meer toe te leggen op
zijn studie aan het Tilburgs Conservatorium.
Na een periode van dirigentenwisseling staat het koor nu onder
leiding van Wouter Moraal; eerst
koorlid, nu een begeesterd dirigent.
Met hem vierden we ons vijfjarig bestaan vorig jaar november.
Met de komst van Wouter als ons
artistiek leider veranderde ook de
koornaam "Fiushing Boy Barher

Vlissingen

Friends" in "Coaslline Chorus".
Toen we in Bournemouth waren
kwamen we erachter dat er grammaticaal niets klopte van de oude
naam, en dat flushing behalve
Vlissingen ook nog iets anders
betekend. Flushing wordt daar
ook nogal eens aangehaald als het
gaat om het doorspoelen van een
toilet (flushing the toilet),
vandaar!
Allemaal zien we uit naar de komende conventie. Vorige maand
hadden we daarom Graharn Smith
(bass-Quartz Precision) uitgenodigd om koor en kwartet nog
eens extra op te poetsen!
Wij doen ons best, maar eh ...
jullie toch zeker ook?
Veel succes, veel plezier en veel
Harmony aan alle conventie deelnemers van BHC Coastline
Chorus.

Jan Francais

DABS-TUNES

BHQ- " Wa'nklank"

Hans van Es

los Aangenendt
Hub Bisschops
Karel Lindner
Ulli Leszke

tenor
lead
bari
Bass
coach

BHQ Wa'nklank is eigenlijk een
beetje toevallig ontstaan. Jos en
Hans hadden al vaker samen gezongen. Veel in cabaret-programma's en ook in een jazz-combootje. waarin zij naast de stembanden de snaren van respectievelijk gi~ar en bas beroerden. En
aangezien Karel nooit te beroerd

Heeze

is om mee te doen als er iets te
zingen valt en Hub zieh al beroerd voelt als hij een paar dagen
niet gezongen heeft, was het niet
zo moeilijk om in te gaan op de
uitnodi~ing van Ulli Leszke - onze muz1kaal leider - om een mannenkwartet te gaan vormen. Dat
was ruim twee jaar geleden.
Aanvankelijk wisten wij nauwelijks van het bestaan van barbershop-muziek af. We zongen ander
vierstemmig werk (van ··summertime" tot middeleeuwse kerstlie-

BHQ- " The Splitlevel Singers"

deren). Soms ook verrastie Ulli
ons met eigen arrangementen, die
door ons vanwege de prachtig onmogelijke harmonieën als ''subsidiestukjes" betiteld werden.
Toen Jos en Karel min of meer
toevallig met de DABS in contact
kwamen, bleek dat er in die club
heel veel leuke muziek en heel
veel gelijkgestemde medezangers
aanwezig waren.
En dat hadden wc nodig.
Het eerste wat we leerden was dat
het erg moeilijk is om zuiver te
zingen, je eigen plaats in het akkoord aan te voelen en niet kost
wat kost je eigen partij door te
drammen.
De beginfase: wanklank!
Na veel oefenen groeide de "good
close harmony" en kregen we
steeds meer het gevoel dat we
"one klank" produceerden. Vooral de eerste optredens buiten de
eigen kennissenkring waren zeer
leerzaam. Het valt niet mee om
voor een volle zaal even ontspannend te zin~en als iedere donderdagavond tijdens de repetities.
Onze naam is een optimistische
voorspelling van de reactie van
het publiek na zo'n optreden:
Wa'nklank, wat een klank!

Capelle a/d IJssel
Een poging van Hans Eekels eind
1988 leverde in de bloeitijd negen

Peter de Rover
Joho Dennies
Hans Eekels
Amold Plomp

tenor
lead
bari
Bass

Begonnen als koor en geëindigd
als kwartet. Vaak gaat het net andersom, maar in Capelle a/d Usse! is het (nog?) niet gelukt een
koor op te richten.

leden op; enkele weken geleden
waren we nog met z'n zessen
over. Vier van hen besloten het
barhershop-zingen niet los te laten
en als kwartet door te gaan;
tenslotte willen we op onze Conventie toch wat ten gehore brengen.
Overigens is de "zetel" dan wel
in Capelle, maar het had net zo
goed Dordrecht, Rotterdam of
Zoelermeer kunnen zijn, want
daar wonen de drie andere leden.
John Dennies (lead) komt uit
Zoelermeer en heeft daar ook al
eens in een kwartet gezongen.
John is de oudste van het stel en
heeft dank zij zijn pensionering
tijd om ook nog in een ··normaal'' mannenkoor te zingen.
Amold Plomp (bass) komt uit
Rotterdam en is bezeten van
barbershop-zingen. Als oud-lid
9
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van een Opera- en Operettekoor
wist hij dat zingen leuk is: nu
weet hij dat het ook fantastisch
kan zijn.
Peter de Rover (tenor) woont in
Dordrecht; hij heeft zijn zangtalenten pas sinds kort ontdekt. Als
muziekfanaat beschikt hij over de
meest uiteenlopende opnameapparatuur, zodat wij ons tijdens
de een repetitie bij hem thuis in
een soort opname-studio wanen.
Hans Eekels (bariton dan maar,
tenslotte moet er een de pineut
zijn) woont wel in Cappele a/d
IJssel. Zijn liefde voor onze
hobby stamt al uit de beginjaren
'80, toen hij als dirigent het
barbershopkoor in Lelystad mee
heeft opgericht. Hans doet nog
van alles in DABS, maar beleeft
toch het meeste plezier aan het
barhershop-zingen tijdens de
wekelijkse repetities van het
kwartet.
De plannen voor de toekomst zijn
nog niet vast omlijnd; de Conventie is onze eerste zorg. Vandaar
dat wij ons voorlopig heel bescheiden onderaan de trap hebben
laten fotograferen.

BHC- '' Heart of Holland Chorus'' Nieuwegein
Geen glanzende foto van ons koor
boven dit stukje, daar wil ik maar
mee beginnen. Door de mutaties
in het ledenbestand, de dirigenten-wissel en doordat wij bezig
zijn met wijziging van ons showpak, hebben wij op dit moment
geen actuele foto die ons koor
representeert.
Wij hebben voor ons koor een
periode van opbouw gehad.
Dankzij Bob Slavenburg is het
koor geworden wat het is. In een
periode van meer dan acht jaar
heeft Bob samen met de nodige
besturen een bloeiende vereniging
opgebouwd. Er kwam echter een
moment waarop de wegen van
Bob en het HoHC zich scheidden.
Door diezelfde dirigenten-wissel
zijn wij in een nieuwe fase van
het bestaan van ons koor gekomen. Een gevolg daarvan is dat
wij ons repertoire opnieuw afstemmen om aan de interpretatie
en manier van "zwaaien" van
Tom de Rooij te wennen.
En wie hem ooit te keer heeft
zien gaan bij de dames van "The
New City Harmonizers", weet dat
hij hoge eisen stelt. Hij zegt dat
"ie zich nog inhoud", en "wij
hebben het al zo zwaar".

,Maison M e rch ant ,

Dat wennen aan die nieuwe handen gaat gepaard met de voorbereiding op de conventie. Net als,
zeer waarschijnlijk, alle andere
koren proberen wij de begeerde
eerste plaats te bereiken.
En dacht u nu echt dat wij zo arrogant zijn om te denken: "Wij
hebben hem al".
Nee hoor, wij knijpen hem echt
wel voor de concurrentie. Dat
houdt in dat wij er een schepje
bovenop doen natuurlijk.
Omdat een conventie wel heel belangrijk, maar toch ook weer niet
het enige programma-onderdeel is
voor het koor, hebben wij ook
nog wat sing-outs gehad. Dat was
zo kort na de vakantie "pezen"
geblazen. Wij waren in Arnhem
bij de herdenking van Airborn.
Een grootse happening met ca.
2000 gasten in de Rijnhal.
.
En wij zongen in het verpleeghuts
van Koningsbruggen in Utrecht.
En u kunt het echt aannemen. het
is moeilijk om tussen bedden e.d.
te zingen, maar het laatste gaf
wel de meeste voldoening.
Om ook nog heel even wat cijfers
te geven: Ons koor heeft momenteel 67 leden en enkele aspiranten
(26 leads, l3 bari's, 9 tenors en
18 bassen).
Wij wensen iedereen veel succes
en vooral veel ringing harmony
tijdens de conventie.

Namens HoHC,
Wim van Basten - Secr.

Wijn Impo rt - Grootha ndel
KWALITEfTSWUNEN 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-Henogenbosch
Telefoon: fJl3 - 216364 Fax: fJl3 - 210753
K.v.K. ·s-Hertogenbosch H.R. 39079
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Zoelmond

BHQ- " Final Decision"

monie met elkaar werkt en
natuurlijk met elkaar zingt.
Wij zien uit naar het barbershopfeest in november en wensen alle
deelnemende kwartetten en koren
veel succes.
Hans van Vliet

Hans van Vliet
Peter van de Linden
Hans Pekelharing
Rene van de Waard
Marianne Pekelharing

tenor
lead
bari
Bass
coach

"Final Decision" bestaat sinds
het voorjaar van '89. Het kiezen
van een naam was geen eenvoudige opgave, maar "uiteindelijk"
hebben we dat toch "besloten".
Met in ons achterhoofd de gedachte aan de conventie in november, besloten we hard te gaan
werken aan ons repertoire. Maar
helaas door omstandigheden verliet onze toenmalige lead de
groep. Een behoorlijke tegenvaller
voor een pas beginnend kwartet.
Immers, de tijd begon te dringen.
Eerst ~ing iedereen lekker op
vakantie en daarna zullen we wel
verder zien.
De overige drie leden wilden toch
wel verder en in september von-

den we een nieuwe lead in de
persoon van Peter van de Linden.
Een doldrieste barbershopper die
zijn sporen in barbershopland
reeds had verdiend in zijn kwartetperiode bij "Spectacle".
De imentie deel te nemen aan de
conventie bleef dus recht overeind
staan. Nog ruim twee maanden te
gaan en één keer in de week repeteren zou niet toereikend zijn.
Om goed beslagen ten ijs te komen werden de reeds bomvolle
agenda's op tafel gelegd om tot
meer repetitie-afspraken te komen. En zowaar dat lukte.
Een kwartet zonder begeleiding
kan niet. Marianna Pekelharing
hebben wij bereid gevonden ons
te coachen, en niet zonder resultaat kunnen we zeggen. Onze
samenwerking met haar is leerzaam en zeer plezierig.
Al met al een kwartet dat in har-

tv,e-s-Tu~E~ : ''"OI~ 'i
"'~ fa~i~ M~ii oe l. "

* voor verse groenten en fruit, voor vers vlees *
* voor verse v leeswaren , voor vers brood *
enz. enz.
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