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Het belangrijkste in deze OabsTunes is natuurlijk de derde conventie van DABS in 'Koningshof'
te Veldhoven.
Niet gering wat er allemaal
gebeurde. Vlissingen haalde de
hoofdprijzen binnen met
'Coastline Chorus' en 'Members
Only'. Gefeliciteerd jongens. Na
Nieuwegein is nu al àat goud in
het Zeelandse terecht gekomen.
Wat nieuw was op deze conventie, de reeds veel besproken en
beschreven dubbele internatieriaIe jury. Zij drukte een nadrukkelijke positieve stempel op het hele
gebeuren, niet alleen gedurende
het weekend maar ook nog in de
week daarop volgend in het gehele land.

Hunkerend naar meer barbershop-kennis ontvingen vele zangbroeders Graig, Bruée, Dave, .
Berry en Don in hun repetitielokalen.
Ook het zogeheten 'Zweeds
Model' (wat een woord, wie heeft

DABS-kwartet~kampioen
1992 "Members Only"
OABS-koor-kampioen
1992 ..Coastline Chorus..
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dat nu weer bedacht) kwam positief over. De semi-finale en finale
van de kwartetten was een succes, zelfs bij hen die oorspronkelijk enige kritiek hadden op deze
formule. Natuurlijk was de zaterdag overvol, maar door goed
managen van de immer rustige
Gommert Burger verliep alles
zoals het hoorde.
In deze uitgave leest u meer over
de conventie.
Dabs-Tunes heeft weer haar vertrouwde vorm terug, wel met een
nieuwe kop en de oplettende lezer
met wat grafische kennis zal
opmerken dat de typografie enige
verandering heeft ondergaan. De
platte tekst, voorheen gezet in ·
Times-condensed is vervangen
door de Helvetica-condensed, niet
om reden dat het beter leest,
maar verandering van spijs doet
lezen zullen we maar zeggen.
De vormgeving, verzorging en
kopieerwerk van het vorige clubblad was niet van de kwaliteit die
we gewend waren, misschien
waren we wel té verwend. Maar
inhoudelijk was het prima wat de
redactie (Adri en Willem) ons presenteerde. Jammer dat de heren
Kortlever en Jonker zich niet met
het voorlopige standpunt van de
Raad van Afgevaardigden (RvA)
konden verenigen inzake het
redactie-adres.
Conclusie: het Dagelijks Bestuur ·
is nu de redactie en aangezien PR
nog onder verantwoordelijkheid
van ondergetekende valt, is de
grafische verzorging van het blad
dus..ook nog .in handen van r:nij.
Wat is er nu eigenlijk gebeurt-·
nadat ruim een jaar geled.en .
bekend werd dat-de functie van
eind-redacteur vacant zou worden... niets! Inderdaad, helemaal
niets!!!
Jammer, doch het is niet anders.
Vraag: Wie zou eind-redacteur
van Dabs-Tunes willen zijn. Dat
wil zeggen; kopij redigeren, artikelen schrijven, mensen activeren, kopij verzamelen en opsturen
naar het redactie-adres. Na deze

activiteiten kan dan al het materiaal naar Ton van Aart en het
gehele blad wordt gezet, opgemaakt, gedrukt en gebrocheerd
op de bekende professionele
wijze, zodat Dabs-Tunes weer het
representatieve clubblad is van
DABS.
Dabs-Tunes heeft zoals gezegd
weer nieuws, grote en kleine
gebeurtenissen en enkele verslagen rondom onze hobby.
U maakt zeker ook aardige dingen
mee die de moeite van het schrijven waard zijn. Stuur ze op naar
het redactie-adres en kopij met
een of meer aardige foto's wordt
sowieso geplaatst.
Ton van Aart- PR

'What a gift!'
In de jaren dat ik Jim Debusman
nu ken, (een staflid van onze
Amerikaanse moederorganisatie,
hij geeft les in stemvorming) heb
ik hem deze uitdrukking tientallen'
keren horen gebruiken. Steeds als
iemand tijdens zijn lessen moest
voorzingen en hij hoorde maar
een extra sonoor geluid, of een
zeer zuivere wat hogere toon, of •
zomaar een mooie stem van een
doorsnee ianger. dan_sprak hij
met een theatraal gebaar deze
woorden weer uit: 'What a gift!'.
Ik geloof niet dat hij toneel speelt
wanneer hij dat zegt. Jim is een
emotioneel mens en als hij
iemand hoort zingen en hij ziet
welk plezier die barbarshopper

daaraan beleeft dan is hij oprecht
blij. What a gift, in (Bijbels)
Nederlands: wat een talent!
Ik denk dat het daarom gaat in
ons barbershopwereldje. Het
talent om te zingen wat we allemaal in meerdere of mindere
maten hebben meegekregen. Een
talent om te tonen. of in ons
geval: om te laten horen. Een
talent om ook samen met anderen
te gebruiken, te ontwikkelen, te
vervolmaken. Een talent ook om.
als je dan naar een conventie toewerkt, te gebruiken om medegetalenteerden te laten horen wat
jij inmiddels daarmee gedaan
hebt.
Samen met de interpretatie van
de songs, met het arrangement,
met de wijze waarop je het
brengt, de Stage-Presence dus,
laat je dan horen en zien hoe je
onder leiding van je dirigent of
coach met dat talent hebt gewoekerd, om in bijbelse termen te
blijven.
Heerlijk! Machtig! Whata Gift!
Maar wat een verspillin_g van
talent wanneer- je dan boos wordt
als een intercontinentale jurY van
mensen die daartoe is opgeleid
jouw prestatie iets minder hoog
waardeert dan die van een ander.
Wat een verspilling van talent om
dan op zaterdagavond eerder naar
huis te gaan dan gepland was.
Kom mensen, je bent geen betere
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barbershopper als je een lintje
draagt!
Daarom echter alle hulde aan de
lintjesdragers. Vlissingen:
Proficiat. 'Coastline Chorus' en
Members Only: van harte gefeliciteerd. De Leeuw in ons logo,
heersend over de wateren is voor
het seizoen 1992-1993 met recht
een Zeeuwse Leeuw. Jullie plannen om internationaal. dat wil
zeggen op de SPEBSOSA-convention te gaan zingen in Calgary
hebben ons aller instemming. Ik
hoop van harte dat het jullie lukt
om de Zeeuwse. en daarmee de
Nederlandse Leeuw in de States
te laten 'brullen'. Sterkte met het
financiële in te vullen plaatje, laat
zien dat ook voor Nederland
geldt: lt's good to be a barbershopper.
Theo van Dijk,
President

Wat een feest daar in Vlissingen. "Coaslline Chorus'' onder
lelding van Wouter Moraal en
"Members Only" , toevallig of
niet toevallig óók met hem,
haalden beiden goud. leder was
het met deze uitkomst eens.
Bovendien met een dubbele
jury, Internationaal getint met
Engelsen, Amerikanen en een
Canadees, kon er eigenlijk niets
fout gaan. Elk koor en kwartet
heelt via de clinics gehoord hoe
men internationaal denkt over
de prestatie neergezet tijdens de
wedstrijden .
De eerste dag ...
Men moest wel even wennen aan
de semi-finale voor kwartetten op
de vrijdagavond. Diverse kwartetten hadden zichzelf beloofd om
hoe dan ook de finale te halen en
dan later maar zien wat er van
komt. Dat was te merken tijdens

TAPPERIJ
EETCAFÉ

DE EETERIJ
Voor barbershoppers die van de geneugten van het leven houden.
Breede Haven 13, 5211 TL 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 - 145884
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de uitslag, voorgelezen door
Helga Deen, op vrijdagavond.
Grote blijdschap bij hen die doorgingen naar de finale. Maar daarna ook grote spanning, want hoe
waren de punten gevallen?
·wat hebben we wel en niet goed
gedaan. Zullen we morgen toch
maar die andere song zingen. Is
de Stage-Presence niet te slap,
die Engelsen In de jury houden
nogal van bewegingen, of juist
maar niet, en wat willen die
Amerikanen nu eigenlijk?'
Enfin, het was allemaal best enerverend. Zo zelfs dat de afterglow
na elf uur langzaam uitgloeide. De
beste zes geplaatste kwartetten
trokken zich terug en zochten in
de meeste gevallen hun bed op.
Zij die de volgende dag niet de
verplichting hadden nogmaals
een prestatie neer te zetten, pakten er nog een ('n glas bier). en
nog een en nog een!
Ondertussen werd er gezongen,
nagepraat en de punten bekeken
die inmiddels waren verschenen
in de Conventie-krant. Hoeveel
punten verschil is er tussen de
nummer 1 tot en met 6 en de
kwartetten boven zes Inclusief de
mike-warmer en -cooler?
Alleen het Secretariaat wist dat,
maar die waren niet aanspreekbaar, bovendien waren de puntenlijsten veilig opgeborgen in de
kluis. Dan nog maar eens de
pitch-pipe tevoorschijn gehaald
en samen met een bass en bari
van een ander kwartet lekker uitgehaald met 'Sweet and Lovely'.
De sound werd er niet beter op na
nogal wat alcohol en het vele
nicotine-gezuig, maar men voelde
zich wel barbarshopper in hart en
(sterk aangetaste) nieren.
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Eenmaal in bed, in de rust van de
klooster-achtige hotelkamer, kwamen mijn grijze hersencellen tot
rust en passeerden de belangrijkste gebeurtenissen van de dag de
revue. Oe opening door Theo van
Dijk, president van DABS met de
gratis borrel, de reeds merkbare
spanning bij de deelnemende
kwartetten. Dan het diner, waarbij
sommigen zich tekort deden,
omdat zingen met een volle maag
niet goed is. En tenslotte de semifinale waar ik in ieder geval niets
van gezien heb, ik was maar een
mike-cooler.
Wegzakkend in een diepe slaap
herinner ik me nog dat mike-coolen nog niet zo slecht is.

Your Best Bet Yet
Is to Get In A 4tuartet%

De tweede dag ...
Terwijl vele baroershoppers uit
alle hoeken van het land zich aanmeldden bij de DABS-balie en te
horen kregen dat ze zich snel
moesten spoeden naar lokaal
zoveel om zo laat. liet ik me lekker, samen met nog enkele shoppers, in het water van het fraaie
zwembad van 'Koningshof' zakken.
Heerlijk, na een uurtje fitness en
een korte sauna-stop, het verkwikkende water in. Weg alle dufheid want er staat ons vandaag
weer heel wat te wachten. Toch
gek, dat kwartelleden geen uniforme zwembroek aan hebben, hoe
herken je ze dan? In ieder geval
heb ik geen stoere lead-zangers
gezien, ik bedoel Chippendaleachtige figuren, hoewel ze er

soms in hun fraaie toxedo's wel
op lijken.
Terug naar de barbershop-activiteiten via de Dommelpoortbar.
waar diverse 'Ganders· iedere
binnenkomer met een harmonisch akkoord ontvingen. Wat een
drukte zo net voor de koren-finale. Wat een sfeer, een volle zaal
met barbershoppers, familie en
vrienden die er allemaal vijf gulden voor over hadden hun favorieten te zien en te horen. Maarten
de Koning, presentator. was aardig op dreef en presenteerde met
routine. De uitslag was spannend
en vooral close voor de nummers
2. 3 en 4. Maar 'Coastline Chorus·
won overtuigend.
Wij als toeschouwers vielen van
de ene finale in de andere finale.
Eigenlijk geen tijd voor een pilsje
als je tenminste niets wilde missen. Nauwelijks bijgepraat over
'Hoe kan dat nou!' en 'Ik snap het
niet!' en 'Zie je nou wel!', zocht
ieder zijn plaats weer op en keken
verwachtingsvol uit naar de finalisten van de kwartetten.
Sommige kwartetten hadden
teveel spanning en presteerden
onder hun kunne, anderen daarentegen gebruikten die spanning
juist goed en scoorden boven hun
normale niveau. Al met al prachtig wat er gebeurde en 'Members
Only" uit Vlissingen won de
hoofdprijs.

Snel, veel te snel moest er gedineerd worden, want het een en
ander was qua tijd behoorlijk uit
de hand gelopen. Dan op naar de
Kampioenen Show. In een lekker
ontspannend sfeertje trokken de
beste koren en kwartetten aan
ons oog voorbij. Hollandse barbershop op z'n best.
Na de show was het een drukte
van belang in de enorme Kempen hal. Als zanger viel het niet
mee goed te zingen. een ding
telde: hard, keihard zingen. In een
hoek presenteerde zich het aspirant-lid koor uit Rotterdam. goed
gedaan mannen! We zullen zeker
nog van jullie horen.

Als echte kwartet-zanger verplaatste ik me met m'n maten
naar de kleinere zalen en gangen,
waar we vocaal beter uit de voeten konden. Inmiddels had die
ene vogel uit Goes zo'n honderdtal barbarshoppers om zich heen
verzameld en staande op een tafel

Sinds wij de Compact Disc hebben opgenomen 1n ons
pakket ligt een C.D.·uitgave in het bereik van iedereen.

OOK VA N UW KOOR !
Meer weten? Bel. fax ol schrijf vandaag nog.
Er hgt een nieuwe brochure voor U klaar!

-

Olpos Productles
postbus 5032
5800 GA Venray
tel . 04780
fax. 04780

10251
12941
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dirigeerde, of moet ik zeggen
manipuleerde, hij de menigte
door alle bekende cat-songs te
zingen. Die Tjakko Hoekstra was
onvermoeibaar. maar dat weten
we van hem. Het was wel inspirerend wat hij deed, want zijn optreden duurde zowat een uur.
Het was laat, heellaat toen ik ging
slapen. Vele knipkaarten armer
geworden, maar wel gezellig
gekletst en gezongen. Dansen bij
de piano lukte niet meer.
Misschien kwam dat door het vele
bier, maar dat had de pianist ook
op, dus klopte het ritmisch niet
meer zo. Sorry ·schone dame· uit
Nieuwegein, volgende keer beter.
Oe derde dag ...
Oe zondag stond in het teken van
de Barbarshop Promotie Show.
Vele gasten uit de regio
Eindhoven maakten voor het eerst
kennis met barbershop. Voor hen
een prima ervaring zo heb ik
gehoord. Ik weet niet of er nog
wat nieuwe leden uitkomen, want
vele toeschouwers waren toch
royaal boven de zestig en om dan
nog met barbarshop te beginnen.
ik weet het niet...

Ton van Aart-PA

Gommert Burger, ConventieManager, vindt toch nog even
tijd om met zijn koor mee te
repeteren voor de contest...

Op de conventie in Veldhoven
waren diverse nieuwigheden. In
deze uitgave komt u ze allen
tegen. Een van die nieuwigheden
was de DABS Promotie Shop.
Gommert Burger en zijn vrouw
Heleen bedachten die naam. En
wanneer je voor die stand staat
dan begrijp je ook waarom deze
naam is bedacht. Allerlei attributen, nuttige en onnuttige, zijn er
te koop. Zelfs het WC-papier ziet
er muzikaal uit. Die hele 'handel'
trekt veel kijkers en ... gelukkig
ook veel kopers. Zo fluisterde een
insider me in dat er zo'n zesduizend gulden in omgezet. Familie
Burger, gefeliciteerd!!

Ton van Aart- PA

De Internationale jury eensgezindtin een dubbel-kwartet op
de promotie show...

0 egenen die kopij hebben voor
het eerstvolgend nummer, dienen
dat in te leveren bij:
Aat Snelink
Hanskamperweg 5,
6741 CA Lunterne
Oe planning voor 1992 van de uitgaven van Oabs-Tunes is:
92/3- kopijsluiting 13-6-'92
92/4 - kopijsluiting 5-9-'92
92/5 - kopijsluiting 14-11 '92
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Uitslag kwartetten
Semifinale

.....................

S1age Presence

........................

Totaal

··········-·········

502
482
476
454
402
348
396
318
346
294
299
384
468
513

265
263
264
238
239
205
214
174
165
163
157
210
247
244

-4
5
0
5
-7
8
-3
-4
-6
-10
-1
2
3
-4

253
255
218
246
259
218
165
206
167
164
154
166
274
286

1016
1005
958
943
893
779
772
694
672
611
609
762
992
1039

Sound

....................

lnterpretation

Arrangement

Stage Presence

......................

Totaal

543
480
462
496
456
422

282
245
233
246
227
211

-2
-6
+3
+7
-13
tB

250
253
236
237
261
225

958t1073= 2031
1016t972= 1988
1005+934= 1939
943t 986= 1929
893t931 =1824
779t866= 1645

Sound

InterpretaUon
....................

Arrangement

....................

Stage Presence

......................

Totaal

1. Coastline Chorus
2. The Dolphin

528

276

9

269

1082

Barber Mates

514

253

6

235

1008

464
466

276
269

8
9

252
249

1000
993

468

220

187

876

384

232

7

225

848

402

198

-1

193

792

400
382

164
162

-2
-2

175
155

737
697

1. Rni Male
2. Night Shift
3. Members Only
4. For Pleasure
5. High Definition
6. Mid Four
7. High and Mighty
8. Special Blend
9. The Sox
10. The Bards
11 . Just Four Fun
MWSingleAct
MC Gents' Ouartet
MCWhy Four

Final e

1. Members Only
2. Rni Male
3. Night Shift
4. For Pleasure
5. High Definition
6. Mid Four

Sound

lnterpretation

Arrangement

...................

Uitslag Koren
Finale

3. The Soulhem Comfort
Barher Mates

4. Whale City Sound
5. The Gaggling
Ganders Gang

6. The Midland
Harmonizers

7. The Sea-Bottom
Singers

8. The Midholland
River Blenders

9. The College Barhers
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In de tweede convenliekrant,
uitgegeven In de nacht van
zaterdag op zondag en tijdens de
brunch, troffen we een compleet
overzicht aan van de wedstrijden
voor kwartetten en koren . Reeds
op vrijdagavond , na de kwartet
semi-finale, konden we kennis
nemen van de punten gescoord
door de nummers 71/m 11 en
van de mike-warmer en -closer.
Al is zo'n conventie een hartstik·
ke leuke en gezelliye samen

8

komst van gelijkgeaarde hobby·
isten, toch moet je met beide
benen op de grond blijven staan
en nuchter alles op een rijtje
zetten.
Bij de kwartetten ...
Het verschil in punten van de
kwartetten die vrijdagavond niet
de finale haalden, inclusief de
mike-warmer en -closer. was niet
gering. Hoe zou dat worden in de
finale?

Op de vorige pagina ziet u de
puntenlijsten voor de kwartetten
nog eens afgedrukt, zowel van de
semi-finale als de finale.
'Meedoen is belangrijker dan winnen·. het is reeds vele malen
gezegd. De winst zit hem in de
hogere score vergeleken met de
vorige conventie. Dat verschil in
punten is voor die kwartetten die
ook in 1990 meededen te bereke·
nen. Dat kan aan de hand van de
uitslag van de semi-finale. Om
een zo goed mogelijk overzicht te
hebben met de uitslag van de
kwartetten-wedstrijd van 26 oktober 1990 (de vorige conventie).
dan moeten we deze punten vermenigvuldigen met de faktor 2,
dit is nodig omdat we toen een
enkelvoudige jury hadden. Het is
natuurlijk niet exact, omdat niet
elk jury-lid evenveel punten geeft
als zijn/haar collega-jury-lid op
bijvoorbeeld sound.
Toch mag men er wel voorzichtig
van uitgaan, ook gezien de ervaring van de dubbele jury nu op de
conventie, zij hadden onderling
weinig verschillen! Na deze berekening (maal 2 dus) blijkt dat
voor de negen kwartetten die nu
ook meededen, er slechts twee
kwartetten zijn die meer punten
scoorden dan in 1990. Bij nog
twee kwartetten was het een
gering negatief verschil en bij de
andere kwartetten liepJlel negaJ '
tiet gezien behoorlijk op. Dit bete·
kent dus dat het niveau bij deze
kwartetten niet is gestegen.
Is dat frusterend? Ik denk h~t
niet. er zal wel geëvalueerd moeten worden, zeker bij hen die deze
scores belangrijk vinden. Een ·
aantal kwartetten vindt het ver·
moedelijk niet heel belangrijk om
er alles aan te doen hoger te scoren. zij zullen zeker zeggen: 'Och
het was een leuke ervaring, we
zien wel hoe het de volgende keer
loopt.'
Voor hen die er iets aan willen
doen zullen een plan moeten trek·
ken. 'Members Only", de kampioen '92. had in ieder geval een
succesvol plan. Zij hebben goede
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hulp gehad, zelfs vanuit Engeland.
Het blijkt dus dat investeren helpt.
Investeren in tijd, in wekelijkse
ondersteuning en de laatste week
of weken voor de conventie professionele hulp, bij voorkeur uit
het buitenland (lees Engeland,
want dat is nog het goedkoopst
vanwege de afstand).
Oe keuze van het DABS-bestuur
om een áubbele internationale
jury te nemen heeft resultaat
gehad. We weten nu exact waar
we internationaal staan.
Bij de koren ...
Hoe zit dat nu met de koren?
Als we van dezelfde berekeningsmethcrde uitgaan, blijkt dat van de
a!lht koren die ook in 1990 meededen 'er drie ·koren zijn die vooruitgang hebben geboekt. Van drie
andere koren ~s· er sprake van een'
kleine achteruitgang, hoewel zo'n
30 à 40 minptrnten niet desastreus is. Doch twee koren hebben
behoorlijk minder gescoord. Zij
weten dus wat te doen voor de
volgende conventie.
Opleiding ...
Wat kan DABS hier aan doen?
Eigenlijk doet OABS al heel wat.
Oe conventie met haar clinics.
waar men veel van opsteekt en
natuurlijk het jaarlijks terugkerend
Harmony College. Dit college
wordt door ongeveer 1/3 van de
leden van DABS bezocht en dat is
niet slecht. Het voordeel van zo'n
HC is natuurlijk wel dat men
onder leiding van professionele
barbarshoppers les krijgt, niet
alleen theorie maar meer praktijk
gericht, zelf meedoen. Elk kooren kwartetlid steekt hier enorm
veel van op. Men merkt het op de
repetities, zeker zo vlak na een
Harmony College. Inmiddels is er
een ad-hoc commissie weer
gestart met de organisatie van
een HC in het najaar. Let op de
Databank in Oabs-Tunes.
In de doelstellingen van het
Beleidsplan van OABS staat nogal
wat over opleidingen. Daar gaat
DABS wat intensiever aan werken.

Wanneer de plannen zijn gemaakt
en goedgekeurd zal in de nabije
toekomst de mogelijkheid zijn
meer coaches en dirigenten op te
leiden, waardoor het niveau van
de Nederlandse barbershopper
zeker zal gaan stijgen.

Kamploensjaar en hopen jullie
in één van de shows van onze
Holland Harmony/kwartetten.
zeker te mogen begroeten!!
nogmaals,
allen van harte gelukgewenst!

namens bestuur en leden
Holland Harmony
Riet Kosterman
voorzitter.

Ton van Aart- PR

OABS-vrienden,
Van harte proficiat met jullie
5-jarig bestaan en met hetgeen er
in deze eerste vijf jaren is
bereikt!!
Wij vertrouwen op een prettige
voortzetting van de samenwerking in de ko.mende jaren.
Van harte proficiat met jullie kampioenen 1992!!,
Kampioenen; van harte, in
'Holland' Harmony, gefeliciteerd!!
Wil wensen jullie en alle andere
kampioenen, een fantastisch

MOBOUWB.V.

Op de navolgende zaterdagen
worden de vergaderingen gehouden. Wijzigingen voorbehouden: i
23/05 1992
RvÄ
05/09 1992
Dagelijks Bestuur
26/09 1992
RvA
31/10 1992
Dagelijks Bestuur
21/111992
RvA

1111111

LEVERANCIER V,i1N DROGE AFBOUWSYSTEMEN

Postbus 2032, 5300 CA Zaltbommel
Telefoon (04180) 16350- Telefax (04180) 14322

9

OABS-TUNES

Beste Gommert,
Terugkijkend op het afgelopen
Conventie-weekend denken we
dat je wel heel erg tevreden zult
zijn met het resultaat na al die
langdurige voorbereidingen: uit
wat we hoorden om ons heen
bleek dat de hele Conventie op
rolletjes liep en dat alles een
groot succes werd. Gezien de
grote belangstelling denk ik ooken hoop ik voor jullie- dat de
financiële uitkomsten er aardig
zullen uitzien, hetgeen natuurlijk
toch wel van belang is! Oe zaterdag maakten we zelf mee en onze
ervaringen zijn ook erg positief.
Prima inzing/kleedruimte, een
jerry-can vol water met een grote
rol bekers erbij, vriendelijke begaleding achter het toneel en een

mooie roos na het optreden! Oe
hele dag marcheerde alles goed,
leek ons. Ik verwacht dat de zondag ook zo prima is verlopen met
hopelijk weer een volle zaal. Je
zult nu wel opgelucht ademhalen
na al die inspanningen!
Wij feliciteren het DABS-bestuur
en alle leden van het Conventieteam en speciaal jou als Conventie-Manager met deze zeer goed
geslaagde Conventie.
In Harmony,
·rorFun·
Ladies Barbershop Harmony
Ouartet FEM.
Aan alle mensen die geholpen
hebben bij de organisatie van de
conventie 1992,
Bedankt voor al het werk dat is
verzet om deze conventie tot een
succes te leiden.
Naast de spannende competitie,
die voor ons een tegenvaller was,
hebben we de ervaring gehad om
in de avond- en de promotieshow met meer succes onze
mogelijkheden te tonen. Ook de
rest van de conventie was een in
sfeer en succes en heeft bijgedragen tot meer kontakten in de
wereld van de barbershop.
Met vriendelijke groeten.
·southern Comfort Barber
Mates·
Jan Theeuwes.
secretaris

Convention and tor lookingafter
us Judges so well. As you know
this was a Barbarshop FIRST with
the GB and USA panel so Barbarshop Hlstory has been made in
Holland.
Please extend out thanks to all
your teamand congratulate them
on a job well done. Hope to see
again in the future.
On a different note I am the
Reeruitment Officer for-the BABS
Guild of Judges and should any
of your membars wish to attend
one of our Seminars I am sure
this could be arranged. lf you are
planning to set up a Judging
Programmathen I may be able to
helpand would be pleased to
offer any advice. Our next
Seminar is in October or early
November but we wil keep you
informed of the date etc.
all the best
yours in harmony
Den Tyrrel
What a marvelous long weekend!
Your organization and hospitality
were magnificent. Ken Buckner.
of your INTL staff, could take lessans trom you.
Dear Gommert,
Enclosed is a tape of my chorus
which you will enjoy. Also, a little
piece of music that my quartet
uses to warm up with and also
when we need a short number tor
an audience. Feel tree to copy and
share it as you like.
My best to your wife and son.
Their cammand of the English
language is amazing much better
than my cammand of Outch!

Hoofdstraat 49
2203 ET Noordwijk
Telefoon 01719 - 12544
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Dear Gommert,
I would like to thank you and all
your Convention-Team for an
excellent and well organised

Arrangementally,
Don Gray.

DABS-TUNES
We leftAmerica on the 1st of
April1992 on a barbershop trip to
Holland. We now know it was nat
only a barbershop trip, but a
friendship trip as well. Barry was
coming to judge a competition
and Dawne was coming to see
Holland. Bath of us found so
much more.
Gommert Burger and Gerrit van
Riet met us and other judges at
the Schiphol-airport. In a wondertul van we were driven to homes
where we were comfortably housed for our time spent in Holland.
We stayed with Gommertand
Heleen, their children Remco and
Jessica.
Both Gommertand Heleen prepared some wondertul meals, food
from their own garden and fruit
trees.
The days following were filled
with hours of barbershop singing,
bath fun and competitive, hours
of personnaly guided sight seeing
trips and many hours of visiting
and learning each ethers language. They did much better than
we did much better.
We had the golden opportunity to
see and hear a barbershop society farm near infancy and grow at
an amazing pace. Also to hear
harmony in another land was so
entertaining.
We learned of Holland's Delta
Project and gat to see the area we
had only read about in magazines.
We saw beautifully tended gardens and colorful yards and neat
and tidy homes. Glorieus parks,
windmills that are being maintained for history, and tullps, tulips
being prepared for export.
We learned to love this country in
a very short time. On side trips to
Belgium and Germany we always
headed back to beautiful Holland.
The flowers are wondertul ambassadors to the sight and barbershop singing to the sound, but
her people are the real ambassadors and the real heart of this
small but gorgeous land. Keep
singing Holland, you made 'Keep

the Whole world singing · mean
sarnething very special to us.
Barry and Dawne Clapper
State of Minnesofa
City of Mankata
Country of Amercia

Thuisgekomen ... Ik laat het
weekend In gedachten de revue
passeren, tijdens de Conventie
kom ik nooit toe aan het lezen
van het lntroductleblaadje , laat
staan aan de tussentijdse conventie-Info. Thuis ga ik er alsnog voor zitten ; ik lees ...

On behalf of Single Act quartet.
and our friends from Brussels,
may we say thank you fora beautifully organised convention.
I know it has been a lot of work
tor you and your convention
team, but it was very, very succeslul and a lot of fun for us.
This year, the arrangements were
better than ever: everything ran
smoothly; the reception team did
a fine job: the sound and light
was good; the bars well organised: the extra space tor afterglew
good, the Barbershop Shop a
success; and so on. Fora job well
done, we give you our congratulations and thanks.
Please thank the rest of the team
on our behalf also.
Sincerely,
Lindley Gram.

Barbershop Is Fun!
Voor 'Fini male' een verrassend
resultaat en slot. Het Is fini met
'Finimale'. We hebben het tenslotte zo afgesproken.
Hebben we verwarring gesticht..?
Anderen op een verkeerd been
gezet..? Kansberekeningen in de
war gestuurd ..? Teleurstelling bij
anderen veroorzaakt..? Of hebben
we onze hobby Barbershopzingen
op de manier uitgeoefend, zoals
we het met de mond belijden ...
8arbershop Is Fun ... voor gelijkgestemde zielen.
Misschien zijn de meningen verdeeld, maar, en dan spreek ik óók
voor de overige kwartetleden, wij
hebben er toch enorm veel plezier
aan beleefd.
Had ik dit resultaat verwacht..?
Néén, had ik dit gehoopt..? Ja!
hebben wij er een bedoeling mee
gehad .. ? Ja. We hebben dit weekend veel uitleg gegeven, gelukkig
was het slechts een enkeling die
het niet kon waarderen.
Jammer genoeg is niet onze
gehele act uit de verf gekomen'.
De introductie van 'Finimale' (met
foto) is mogelijk te laat op de
redactie aangekomen. We hadden
nog de stille hoop dat de tussentijdse info publikatie mogelijk zou
maken.
Nogmaals, ik heb ook in '92 een
fantastische conventie
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meegemaakt en ik kijk er dan ook
met veel plezier op terug.
Mijn speciale dank gaat uit naar
Aart Snellink, het enige bestuurslid dat op de hoogte was van de
samenstelling van 'Finimale' en
het daardoor in het conventieweekend drukker had dan ooit.
Hij moest aantonen dat wij ons
aan de regels hebben gehouden.
Mijn waardering gaat uit naar
Gommert Burger die het moeilijk
met ons heeft gehad. Er gebeurde
tenslotte iets dat hij niet wist en
dus niet in de hand had. Dat moet
voor een conventiemanager een
ramp zijn. Sorry Gommert, maar
Barbershop is tenslotte Fun .. !
Dan de steun van m'n koordirigent Tom de Rooy die naast zijn
enthousiasme over de verrichtingen van'Finimale' zich moest
schikken in het feit dat zijn 'rampkoorlid' Ben de generale koorrepetitie niet kon bijwonen. ook

Tom wist tot na de halve finale
van niets. Hij vond het nog leuk
ook... want, zo zij hij ... dit is Fun!
Ik ben blij met de reacties van de
meeste collegazangers, de woorden in de wandelgangen van onze
president Theo van Dijk en, niet in
de laatste plaats, het publiek.
Martien en Jack, voor jullie was
het de moeilijkste opgave... het is
jullie zilveren plaats!
Vijf maal repeteren, in de kleedkamer nog wat SP bedenken. we
hadden de pakken van elkaar nog
niet gezien .. , we hadden nog niet
afgesproken wie er zou pitchen ...
sterker we hadden géén pitch.
Bedankt Jan voor het ja zeggen
van je tegen mijn absurde voorstel. Joost, Ton en Dolf voor jullie
steun en bijdrage en voor het
lenen van de pitch, al weigerde hij
even op het beslissende moment.
Marieke en Madeion voor het
schminken (dat was pas Fun!).

Steelcase Stlëlfor
Richt kantoorgebouwen compleet in ,
ondermeer met het 'EIIipse' programma.
Ellipse is ontstaan u1t een nauwe
samenwerking tu ssen de afdeling produktontwikkeling van Steelcase Strafor en de
ontwerper Henner Wenner van Delta Des1gn.
ZUivere lijnen. perfektie Harmon1e. moderne
matenalen en subtiele kleurstellingen. het IS de
absolute eenvoud 1n al haar sterkte.
Ellipse kan elke arbeidsplaats een
persoonlijk karakter geven en beantwoordt aan
de eisen van groeiende ondernem1ngen.
Belangrijkste kenmerk· een volmaakte
flex1b11ite1t op d1verse n1veaus.
Deze flexib1hte1t b1edt de mogeliJkheld elke
arbeidsplaats m cellenkantoren of open
ru1mtes 1n te nchten.
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Zijn we niemand vergeten .. ? Ja,
toch het ziekenhuis voor de kleding.
Op de verpakking stond: 'Steriel
tot 1-5-'92'
Ik zou jullie willen adviseren de
pakken minimaal tweemaal te
wassen.
Ben Hofhuis
exbass 'Fini Mate·
bass 'Why Four·.

Onder deze slogan werd een paar
jaar geleden een actie gestart op
het kampioenskwartet wat financiële steun te verlenen voor hun

Dwarsweg 11
5301 KB Zaltbommel
Tel. 04180 - 13927
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reis naar de States. Immers wij
mogen het kamploenskwartet als
vertegenwoordigers van
Nederland uitzenden om deel te
nemen aan de internationale
Amerikaanse kampioenschappen.
Omdat 'Why Four" al vroeg liet
weten niet te kunnen gaan is de
actie destijds doodgebloed. Het
jaar daarop werd wederom 'Why
Four' kampioen en opnieuw lukte
het hen niet de tijd ervoor vrij te
maken en was er dus weinig aanleiding de pot te spekken.
Maar nu ligt het anders met
Vlissingen: 'Members Only' wil
heel graag en, zoals we gehoord
hebben, ·coastline Chorus· wil in
zijn geheel naar Calgary in '93.
Whow, dat wordt een hele organisatie. En het kost een paar centjes. Hoe kunnen we helpen met
z'n allen?
Misschien is het volgende voorstel haalbaar: We nodigen de
kampioenen uit op onze eerstvolgende show EN BETALEN HEN
DAARVOOR.
Why not? We kunnen onze eigen
show een extra dimensie geven
door de kampioenen daarin te
laten optreden. Het is toch een
publiekstrekker van de eerste
orde om te kunnen aankondigen
dat de kampioen van 1992-1993
(koor en/of kwartet) voor het
voellicht zullen treden . En als we
die collega's uit Vlissingen daar
dan naar beste kunnen een vergoeding voor geven, dan geven
we koor en kwartet ook gelegenheid te werken voor hun reis. Dat
willen ze maar al te graag, maar
dan moet je er wel voor in de
gelegenheid gesteld worden.
Kunnen we dit idee overnemen?
Als het maar even kan: koor en
kwartet 'laten opdraven· en ze
ervoor vergoeden. De omvang
van het koor leent zich ervoor om
met niet al te duur transport over
te komen, zodat de kas er ook
wat aan heeft. We hopen dat de
booking otficer en u snel tot
elkaar kunnen komen.
Het DABS-bestuur steunt deze
actie gaarne van harte. vandaar

dat we f 100,- zullen bijdragen
iedere keer dat het kwartet of het
koor door een van de andere verenigingen of kwartelten wordt uitgenodigd, met een maximum van
tien optredens.
We houden u op de hoogte hoe
een en ander verloopt.

Tijdens de bijeenkomst van het
'World Harmony Council' in
Engeland (Birmingham). zal het
volgende aan de orde komen ...
To discuss, as requested by
President Terry Aramian is a po/icy/procedures tor preventing
dup/ication of quartet names... to
avoid the possibility of a
SPEBSQSA quartet and an
Aftillate quartet with the same
name appearing in our
International contest. lt could
happen. SPEBSQSA has some
1100 registered quartets. The
Affiliates. BING and lABS have.
collective/y, 165 quartets (up
trom 144 last year: WAY TO
GO!!). so the laws of probability
suggest we probably ought to
take steps to avoid a future problem.
J. Edward Waesche
SPEBSQSA

~.~*-.~::~;:::::;::::::~:·:::·«-:··

In het conventie-boekje en ook in
deze Dabs-Tunes heeft u reeds
kunnen lezen over jurering. Een
stukje barbershop-geschiedenis
werd geschreven tijdens onze
conventie in Veldhoven. Engelsen.
Amerikanen en een Canadees.

tezamen in één panel. dat is
uniek. Maar aan de andere kant
van de grote plas gebeurt inmiddels ook het een en ander. Zo zal
er tijdens de Winter-conventie in
Amerika een nieuw jury-reglement worden gehanteerd. In
plaats van de vier bekende onderdelen; Sound, Stage-Presence,
lnterpretation en Arrangement zal
er nu slechts op drie onderdelen
worden gejureerd. Deze nieuwe
categorieén zijn; Music Category.
Presentation Category en Singing
Category.
Via de gebruikelijke kanalen zal
aan elk koor en kwartet de nieuwe
regelgeving worden toegezonden.
waarna iedereen zijn commentaar
hierop kan geven.
Ton van Aart - PR

Ja beste barbershoppers. het
gebeurt nog steeds! Ondanks de
vele uren die de Raad van
Afgevaardigden heeft besteedt
aan het onderwerp kopieëren,
blijkt dat er nog velen zijn die
muziek van de SPEBSOSA
kopieëren.
U allen weet toch dat het stelen
is!
Maar nu de oplossing: kopieëren
mag ... mits u deze kopieën van
originele SPEBSOSA-songs laat

r---------- ,
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Electronisch orgel
merk Mark 1200
met rylhmebox, i.z.g.st.
PrijsfSOO,Te bevragen bij Aal Snellink,
Honskamperweg 5,
Lunleren,tel. 08388-3664
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'stempelen' met de DABS-stempel bij Gommert Burger, penningmeester van DABS. U betaald er
een kleinigheid voor en er zijn
nooit geen problemen meer. Niet
met de BUMA, niet met de
SPEBSOSA, niet met de DABS en
niet met uzelf, want u bent nu
immers eerlijk en dus geen dief.
Jammer dat enkele Amerikaanse
jury-leden tijdens de conventie en
de dagen erna constateerden dat
er ·ongeldige' kopieën worden
gebruikt.
Ton van Aart- PR

Op de conventie in 1991 te
Göteborg, Zweden, traden als
oud-kampioenen ïhe 4 u· op,
vier jonge knapen die afgelopen
conventie in New Orleans 16e
werden, een gigantische prestatie.
Deze vier jongens zochten nog
twee andere kwartet-zangers op
en vormden zo de groep ·vocal
Six'. Het 'Gents' Ouarter uit Den
Bosch had vorig jaar het genoegen hen te beluisteren en zelfs
met hen te zingen. Luitjes geloof
me, een en al kwaliteit en het zijn
nog leuke jongens ook! Zij stellen
zich zelf voor in het onderstaande
artikel en besloten voor één jaar
professioneel te zingen. U krijgt
geen spijt als u ze uitnodigt op
een show.
A sixpart a capella group from
Helsingborg, Sweden. We are six
enthusiastic guys, all in the age of
25-27 years old, that love harmony singing.

Among the six of us we also have
the quartet 'The 4 U' that placed
16th of 66 quartets at the international convention in Louisville,
Kentucky 1991.

'Vocal Six'
Box 4047, S-250 04
Helsingborg, Sweden
Phone: 46-42-28 15 25.
Fax: 46-42-28 15 05
We alllove the singing and we
have decided to take one year of
singing fulltime. We will start in
August '92. Our speciality in the
·vocal Six' is singing 'hits" from
now and then with jazz, pop and
rock 'n roll. We do all the arrangements our selves, everything to
get a perfect soundmatch and to
sing songs the public likes and
remembers.
During our year we would love to
do some tauring in Holland, to do
sarnething tagether with some of
your choruses would bewondertul and a lot of fun.
Always in Harmony
'The Voca/ Six',
Peter Tennek

Organisatie. "Gents' Ouartet"
's-Hertogenbosch
" Gents' Volces 200"
12/13 juni 1992
13 juni Matinée- en Night Show
in Muziekcentrum "De Muzerije"
te 's-Hertogenbosch
Internationaal Barbershop/Ciose
Harmony Festival
Info: T. van Aart
Telefoon: privé 073 - 421191
zaak 073 - 15491 o
Organisatie. SPEBSOA
Conventie 1992
2.8 juni Urn 5 juli 1992
New Orleans, Louisiana, USA
Organisatie. SPEBSQA
Harmony College
2 Urn 9 augustus 1992
St. Joseph, Missouri, USA
Organisatie. DABS
Harmony College
Oktober 1992 (Optie)
" De Eikelkamp" te Eist
Info: A. Snellink
Telefoon: 08388 - 3664
Organisatie. 'Sweet Adelines·
datum: 24 oktober 1992
Secretariaat: Eiteren 49. 3401 PS
IJsselstein
B.arbershop Show · 15 jarig
bestaan
Organisatie. BING!
datum: 3/4 oktober 1992
Harmony College
Coesfeld, Duitsland

We are all 'barbershoppers· and
have been into barbershop singing tor almast 12 years. We
started around the age of 13 and
since then things have just become more and more exciting.
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In de vorige uitgave van Dabs-

Tunes stond reeds een uitgebreid
artikel over het 'Gents'Voices
200' festival dat gehouden wordt
op 12, 13 en 14 juni a.s.
Nu de'Ze datum wat dichterbij is
gekomen blijkt er inmiddels al
veel belangstelling te zijh om de
Matinee- en Nigtît Show bij te
wonen. De kaartverkoop verloopt
dus naar wens. Jullie als barbarshoppers krijgen natuurlijk ook
gelegenheid kaarten te· béstéllen
nu deze inmiddels in de voorver:
koop zijn. Vanaf half mei worden·
de kaarten in de gl'!wone verkoop
gebracht. : . · ' • ·
·"
Aan dit festival warken vier buitenlandse Qa.rbe.rshop-kwartetfen
mee: 'Oid Spice· de Zweedse
kampioen uit Stockholm, 'Take
Four' uit Kiel, Duitsland die hun
organisatie BING! gaan vertegen

wqordigen op de SPEBSOSA conventie in New Orleans, 'Nickelodeon' uit Harlow, Engeland die in
Euro-Disney in Parijs in Main
Street als professioneel barbarshop-kwartet optreden en 'SingleAct' uit Brussel, in een vernieuwde samenstelling.

Barber Mates' uit Eindhoven. Om
niet te verdrinken in barbarshopklanken komen er ook drie groepen die ieder een eigen soort
close-harmony zingen. Zoals u
ziet variatie te over.
U kunt dit alles meemaken en
natuurlijk in de afterglew meezingen op zaterdag 13 juni a.s in de
shows. De matinee Show kost
f 17;50 en de Night Show kost
f 22,50.
Bestellen kunt u bij Arno Viguurs
(073) 136611 na 18.00 uur, uw
kaarten zijn dan op uw naam
gereserveerd.
Is zaterdag een probleem. kom
dan op vrijdag 12 juni naar de
'Walk In'. Voor Informatie kun fe
bellen met Ton van Aart (073)
421191 na 18.00 uur.

namens Oe Gents'
Ton van Aart

"

• I

Naast dit barbarshop-geweld uit
het buitenland zal Nederland vertegenwoordigt zijn met een koor
uit de top drie: ·southern Comfort
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Als praktlzerend kwartet kom je
op vreell)de plaatsen. Dat hebben
wij al menig keer ervaren. Er
werd gezongen op straat, in een
disco en cafés, in kerken en een
pastorie, in scholen, in het Walhalla (theaters). zelfs een keer bij
Jules Deelder op de planken, tijdens het eerste Edese Barber~
shopfestival, of gewoon bij de
plattelandsvrouwen, op een
Kerstmarkt van een toinGentrum,
circulerend op een geweldige
feestavond, een tuinfeest in tropische kledij (shorts etc.) en een
cocktailparty, in culturele cafés en
op diverse lokaties tijdens de wel
bekende en zeer beminde 'after
glows· enz... Je komt zo nog eens
ergens zou ik zeggen.
Zo ook op die vrijdag 20 decem-.
ber 'savonds twaalf uur in een
luxe hotel in de buurt van
Arnhem. Daar werden we geacht
om verkleed als kerstmannen een
pÎlar kerstnummers ten tonele te

brengen alvorens de gasten zich
te goed konden doen aan het dessert. Het is wel anders zingen met
een baard voor/in je mond en een
(te strakke) panty aan bij een
temperatuur van ca. 30 2 c. De
foto is voor ons nageslacht en wij
wilden jullie deze 'geweldige outfit' niet onthouden. Wat ons betreft kan het niet gek genoeg zijn.
Na de conventie zijn al een aantal
'sing-outs· gepland, maar een
echt hoogtepunt is onze reis naar
Bulgarije. Deze vliegreis brengt
ons letterlijk en figuurlijk in hogere sferen. Op uitnodiging van het
Cultureel Centrum 'De Reehorst'
In Ede gaan wij voor 14 dagen
naar Varna aan de goudkust. 'De
Reehorst' organiseert daar (in
juli) in een hotel de Hollandse
weken en tijdens de in de avonduren gesreveerde maaltijden worden wij geacht entertainment te
brengen. In eerste instantie vroegen wij ons af wat Barbarshop te
maken heeft met Hollandse
weken. Maar naar verwachting
zullen daar alleen toeristen
(Scandinaviërs. Grieken, Duitsers
en Hollanders) aanwezig zijn en
zal ons repertoire daar beter uit
de verf komen dan typisch
Hollandse muziek als van 'Vader

Abraham· (aldus de directie
Reehorst). Wij waren natuurlijk
niet zo gek om dit tegen te spreken. Het is voor ons de eerste
keer dat wij zo lang met elkaar op
stap gaan. Als we dit overleven
hopen we terug te komen met een
gebruind lichaam en een paar
nieuwe nummers. En wie weet
kunnen wij enkele Bulgaren of
Grieken voor onze hobby interesseren. In het najaar zullen wij via
dit medium zeker verslag doen
van onze reis...
Namens het "Night Shift'
Willem Haasnoot

Op het VABS-secretariaat is het
onderstaande berichtje binnengekomen. Het leek de redactie aardig u kennis te laten nemen van
activiteiten van besturen van barbershoporganisaties...
Op 8-2-1992 j.l. vond een vergadering plaats m~en delegatie
van het bestuur väh 'Holland
Harmony· en DAB~. ~
•
In deze vergadering Is op uiterst
constructieve wijze gesproken
over de probleempjes van de laatste tijd tussen "Holland Harmony·
en OABS.
De wijze waarop dit overleg heeft
plaatsgevonden is plezierig te
noemen en er zijn goede afspra- :
ken gemaakt tussen de besturen
van boveng~noemde organisaties.
Oe samènwerl<ing zal op de
bekende wijze worden voorgezet.

..

'

..
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Van 28 tot en met 31 mei 1992
wordt er weer een groot JazzFestival gehouden in Breda. Uit
alle delen van de wereld komen er
bekende en onbekende blaas- en
zanggroepen naar de jazz-stad.

musici ook barbershop-musici.
Jawel. .. !
Uit Ede 'Night Shift" en uit 's-Hertogenbosch 'Gents' Quartet' zijn
gevraagd deel te nemen aan het
·Jazz Gala 1917' dat op 28 mei
a.s. in het 'Turfschip' in Breda
wordt gehouden.
Tussen al dat jazz-geweld subtiele
barbershop, dat ook in 1917 in de
Dixie-staten van de USA langzaam op gang kwam. Voor een
gezellig avondje uit kunt u vanaf
21.00 uur in het 'Turfschip'
terecht.
Ton van Aart- PR

Natuurlijk is Nederland ook royaal
vertegenwoordigt met vele jazzmusici. Maar niet alleen jazz-

Het is weer enige nummers van
Dabs-Tunes geleden dat u deze
rubriek tegenkwam. Dat wil niet
zeggen dat er zich op bestuurlijk
niveau geen belangwekkende

zaken afspeelden, maar veelal
werd er op de vergaderingen van
het Dagelijks Bestuur (DB) en
Raad van Afgevaardigden (RvA)
gesproken over de conventie '92.
Belangrijk voor iedere barbarshopper en de ontwikkelingen
ervan en die werden zeker door
de RvA-vertegenwoordiger
besproken in koor en kwartet.
Doch de laatste RvA-bijeenkomst
had toch een onderwerp op de
agenda staan dat zeker de moeite
waard is om op terug te komen.
Herstructurering ...
De herstructurering van DABS
stond ter discussie, voorwaar
geen simpel onderwerp.
Aanleiding was een zeker ongenoegen binnnen het DB omtrent
het functioneren van DB, RvA en
DB en RvA onderling.
Van het DB wordt verwacht dat zij
activiteiten onderneemt die DABS
naar meer volwassenheid moet
brengen volgens de doelstellingen
opgetekend in het Beleidsplan. In
het eerste jaar van DABS lukte dat
ook wel. Logisch, want er was
weinig of niets. Doch na enige tijd
merkte het DB dat bepaalde zaken

VK-Travel Consult
adviesburo voor reizen en evenementen
Postbus 1071, 2400 BB Alphen a/d Rijn
Telefoon 01720- 34848 - Telefax 01720. 41248

-

Incentive reizen voor bedrijven en instellingen
Vervoer per vliegtuig, boot en luxe touringcar
Dagtochten en meerdaagse reizen voor gezelschappen
Organisatie van evenementen
Verzekeringen

Zaken doen met VK·Travel Consult betekent een ontspannen 'Pre·glow' en een perfecte 'Aherglow'
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minder snel werden gerealiseerd
dan normaal gesproken verwacht
mocht worden en volgens het
beleidsplan gerealiseerd hadden
moeten worden.
Zo gebeurde er niets met opleidingen in het algemeen, zoals
judges, coaches, dirigenten. Een
muziekbibliotheek is er ook nog
steeds niet. Belangstelling voor
ontwikkeling van barbarshop
wereldwijd (World Harmony
Council) was niet of nauwelijks
aanwezig en dus werd en kon
hierop geen visie worden gegeven.
Wat gebeurde er dan wel!
Op de RvA-vergaderingen werd
uiigebreidt gesproken over
Conventies, Harmony Colleges,
Buma, Dabs-Tunes, centenkwesties en nog veel meer best
belangrijke onderwerpen, maar te
weinig over structurele zaken
zoals genoemd in het Beleidsplan.
Nota van het Dagelijks Bestuur...
Wat ontbrak en ontbreekt er dan
wel in onze DABS? Het DB heeft
daar nogal wat tijd Ingestoken en
onderzocht wat er nu eigenlijk
moest gebeuren om het
Beleidsplan met haar fraaie doelstellingen te verwezenlijken. Per
slot hebben we als leden dit plan
goedgekeurd en ons verplicht het
te realiseren.
Het DB vond dat dit in de huidige
structuur niet mogelijk was. Zo
ontstond er een nota die exact
aangaf wat DABS was, is en, hoe
het zou moeten worden.
Jammer ...
Dit fraaie stuk heeft u allen kunnen lezen. Een positief verhaal
met oplossingen. Dus verwachtingsvol kwam het DB naar de
RvA-vergadering op 28 maart jl.
En om heel eerlijk te zijn: dit was
een van de meest positieve vergaderingen van de laatste tijd,
maar... tijdens de behandeling
van de herstructurering bleek dat
er praktisch géén animo bij de
mdividuele leden was om de herstructurering te doen slagen. Al

inventariserend bleek bij geen
enkel koor en kwartet voldoende
belangstelling zitting te nemen in
de commissies die nodig zijn, in
de visie van het DB. om de herstructurering te doen slagen.En
die commissies zijn écht nodig
om de doelstellingen te laten slagen!
Het was zeer teleurstellend voor
het DB en ook voor vele RvA-vertegenwoordigers. Wat nu!!!

Oplossing ...
Theo van Dijk lastte een plas- en
rookpauze in voor onderling overleg.
De RvA had uiteraard ook positieve kanttekeningen bij het gepresenteerde plan en van die kritiek
werd gebruik gemaakt.
Na discussie over en weer werd
besloten dat de structuur blijft
zoals hij was. doch met die aanpassing dat het DB en de RvA

samen besluiten welke doelstelling gehaald moet worden.
Wanneer dat besluit wordt genomen. dan zal er een ad-hoc commissie worden benoemd die, na
zorgvuldige bestudering van het
onderwerp, verslag doet aan het
DB en daarna zal het ingebracht
worden op een RvA-vergadering
en misschien zelfs als hamerstuk
behandeld kunnen worden.
Dit leek voor iedereen een acceptabele oplossing. Jammer blijft
natuurlijk dat er geen barbarshoppers zijn die naast het zingen
actief mee willen besturen. Een
belangrijk voordeel van het
besluit ad-hoc commissies te
benoemen is, dat degenen die in
zo'n commissie zitten na afhandeling ontslagen zijn van hun commissielidmaatschap.
Plan B...
Het DB zou in de nieuwe vorm
haar functies ter beschikking stellen en een aantal DB-leden stelden zich dan ook weer herkiesbaar, nou dat ging dus niet door.
Het zogeheten Plan B moest dan
maar in werking treden. Dit betekent: Ton van Aart/PR treedt uit
het DB volgens het aftreedschema. Dus mijne heren de functie
van PR-officer is vacant!
Theo van Dijk, president, die niet
meer herkiesbaar was in het originele plan, blijft nog één jaar president en treedt dan af volgens het

carlier
carlier touringcarbedrijf elektraweg 9
4338 PK mlddelburg telefoon 01180-15015
reisburo carlier gravenstraat 4
4331 KP mlddelburg telefoon 01180-39839
reisburo carlier opril grote·markt 2
4461 AK goes telefoon 01100-30991
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aftreedschema (begin '93), daarna stelt hij zich niet meer beschikbaar voor deze functie. Dus zal de
RvAvast moeten gaan uitkijken
naar een nieuwe voorzitter.
Positief...
Zo vlak voor de conventie was
deze vergadering een belangrijke
bijeenkomst. Opmerkelijk blijft
overigens dat de kwartetten zwaar
ondervertegenwoordigd waren.
Geen belangstelling? Van kwartetleden mag je eigenlijk toch wel
iets meer verwachten.
Van de aanwezige RvA-leden
niets dan lof. Er was veel begrip
en ondersteuning van hun kant
voor de problemen die het DB
aankaartte. Plan B werd dan ook
met volledige instemming aangenomen, inclusief het gaan instellen van ad-hoc commissies die op
aangeven van het DB moeten
gaan werken. De eerste ad-hoc
commissie werd al meteen geïnstalleerd. Deze commissie gaat
het Harmony College organiseren.
Dus zo vlak voor de conventie
ging ieder met een positief gevoel
weer huiswaarts, en zo hoort het
ook!!

is het wenselijk contact op te
nemen met:
Rob Hofland.
telefoon 03200-62002

U kunt zich opgeven bij:
'DABS-TUNES'
Hanskamperweg 5,
6741 CA Lunteren
Beste barbershoppers, het is leuk
wanneer jullie trachten ons clubblad aan de man te brengen.
Immers op deze manier maken
we onze hoby aan een groter
publiek bekend.

t)~t>S, Ïu~E~ : ''T),~'~

~y fa~i-le •~H~~iÎ'lel. "

Ton van Aart-PR

Indien u Dabs-Tunes niet heeft
ontvangen of te weinig nummers
van 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.
Wanneer het secretariaat nog
geen Oabs-Tunes heeft ontvangen
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Dit abonnement kost f 15,00 per
jaar, en Uontvangt dan DabsTunes Sx per jaar.
Het abonnement kan elk gewenst
moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij 2 maanden
vóór elk nieuw kalenderjaar
schriftelijk is opgezegd.

'Dabs-Tunes', het informatieblad
voor de leden van de 'Dutch
Association of Barbershop
Singers' wordt automatisch toegezonden aan de secetaria ten van
de BHC's en BHO's, die het op
hun beurt uitdelen aan de leden
van deze koren en kwartetten.
Bovendien worden er Dabs-Tunes
aan de besturen van bevriende
organisaties gestuurd.
Evenwel dit informatieblad is niet
alleen voor barbershoppers
bestemd. maar voor ieder die
belangstelling heeft voor barbarshop in het algemeen en in het
bijzonder informatie over DABS,
koren en kwartetten wil ontvangen.
Voor deze belangstellenden is er
de mogelijkheid van een abonnement.

DABS-TUNES

ORGANISATIE EN lEDEN VAN DABS
• President
THEO C. VAN DIJK
Molenstraat 18, 5211 OR ·s-Hertogenbosch
Telefoon 073-145550
• Secretary
AAT J. SNELLINK
Hanskamperweg 5, 6741 CA Lunteren
Telefoon 08388-3664
• Trusurer
GOMMERT BURGER
Steenweg 15, 4423 AL Schore
Telefoon 01102-43580
Bank: Amro-bank Kapelle
tn.v. OABS, nr. 49.66.83.632,
Giro van de bank: nr. 1008635.
• Pu~ll c Relallons
TON VAN AART
Derde Morgendreef 20,
5233 NK 's-Hertogenbosch
Telefoon 073-421191
• Musical
BOB
Coö rd l nato r
SlAVENBURG
seringenstraal 26, 4131 BC Vianen
Telefoon 03473-72770
• Lid
HARRY BLAAUW
Oude Middelburgse Haven 2, 4351 PA Veere
Telefoon 01181-1964
• lid
STEF VAN OE VEN
Zandoer1e 1, 5507 RJ Oerfe
Telefoon 04905-2511

APELDOORN
BHC - ABCTlll Coll191 Barliers
secr.: J. Vissink, Lavendelstraat 91
7322 PE Apeldoorn, Tel. 055-667270
Repetitie: woensdag 20.00 - 22.00 uur.
BRU SSEL
BHC - tapll31 Cllonls11111
Secr.: J. Stemerdink, Wilde Rozenlaan 8,
B-1970- Wezembeek-Oppem, Belgié
Tel. 32-2-7317461
Repetitie: vrijdag 20.00 - 22.00 uur.
EOE
BHC • Tht Mldland Hannoalzers
secr.: J. van de Pol, Wildekamp 1,
6704 AT Wageningen, Tel. 08370.25597
Repetitie: donderdag 20.00 - 22.30 uur.
EINDHOVEN
BHC • S011thera Comlort larlier Mails
Secr.: J. Theeuwes, Burg. Smits v. Oyenstr. 5
5616 OE Eindhoven, Tel. 040.520683
Repetitie.: woensdag 20.00 - 22.30 uur.
GOES
BHC - Tlle Gaggllng Ganders Gang
Secr.: M. Eg ter van Wlssekerf<e,
Trumanstede 91/35, 4463 WC Goes,
Tel. 01100-15314.
Repetitie: donderdag 20.00- 22.30 uur.
HARDERWIJK
BHC - The Dolphln Barbar Mates
secr.: A. van Olermen, Startemelk 63,
3844 LN Nunspeet, Tel. 03410.13821.
Repetitie: woensdag 20.00 uur.

' s- HERTOGENBOSCH
BHC - Duketown Barbershc.p Singers
secr.: H. van den Brink, Weth. Noppenlaan 37
5243 XL Rosmalen, Tel. 04192·14825
Repetitie: dinsdag 20.00- 22.30 uur.
LELYSTAD
BHC -Thl Slabottom Singers
secr.: W. Zaalmink, Jol 30.29,
8243 HA Lelystad, Tel. 03200-27785.
Repetitie: dinsdag 20.00 - 22.30 uur.
DE MEER N
BHC • The Mldholland River Blenders
Secr.: J. de Jong, Julianaweg 16,
3628 BN Koeken gen, Tel. 03464-1500
Repetitie: dinsdag 19.30- 22.00 wr.
NI EUWEGEI N
BHC • The Hean ol Holland Chorn
secr.: F. de Rouw, Postbus 291,
3430AG Nieuwegein, Tel. 03402-49803.
Repetitie: dinsdag 20.00- 22.30 uur.
ROCKANJE
BHC Tldal Waves
secr.: B. Lulgerlnk, Wijting 42,
3225 XL Hellevoetsluis, Tel. 01883-20804
VLISSINGEN
BHC • Coaslline Chorus
5ecr.: H. Blaauw,
Oude Middelburgse Haven 2.
4351 PA Veere, Tel. 01181-1964.
Repetitie: dinsdag 20.00 uur.
WINTER SWIJK
BHC - The Greyhound Barbarshop Singers
secr.: P. Kos. Scholtenenk 43,
7101 SJ Winterswijk, Tel. 05430.17839.
Repeli tie: woensdag 19.45 - 21.30 uur.
ZAANSTAD
BHC • Wilale City Sound
5ecr.: C. Sou ren. Bolksbeek 148.
1509 EH Zaandam, Tel. 075-174688.
Repetitie: dinsdag.

HARDERWIJK
BHQ • Mid Four
Info: B. Taylor, Trumanlaan 23,
3844 BE Harderwijk, Tel. 03410.15471.
s' HERTOGENBOSCH
BHO - Gents' Quanet
Info: A. Vlguurs, Kruisstraat 11,
5211 OT ·s-Hertogenbosch, Tel. 073-136661.
NIEUWEGEIN
BHO - For Plusure
Info: w. Elsink, Nachtegaal16,
3435 AK Nieuwegein, Tel. 03402-37313.
NIEUWEGEIN
BHQ • High and Migbty
Info: R. Danoenburg, Reigersbek 118,
3434 XP Nieuwegein, Tel. 03402-64947
NIEUWEGEIN
BHQ • Why Four
lnlo: J. Kemme, Hindeweide 15,
3437 EJ Nteuwegein, Tel. 03402-49699
RH ENOY
BHO · High Oelinition
Info: B. Bouwer, De Brink 7
4152 GA Rhenoy, Tel. 03458-3437
UTRE CHT
BHO • Special Bienel
Info: B. van Heek, Uvingstonelaan 35
3526 HA Utrecht, Tel. 030.896402
VLISSI NGE N
BHO • Members Only
Info: K. de Vos, Korte Vorststraat 15,
4461 AA Goes, tel. 01100-32715
WAG ENBERG
BHO · Oe Sox B.S.Q.S.T.
Info: J. van Wonderen, Dorpsstraat 11,
4845 CC Wagenberg, Tel. 01693-3346.
WI NTERS WIJK
BHO • Just Four Fun
Info: B. de Maar, Piersonstraat17,
7103 HA Winterswijk, Tel. ~430-20584
E12
BHQ • Thl Bards
Info: H. Hoeksema. Kerkemeer 4,
1921 XW Akersloot, Tel. 02513·15206.
E12

EDE
BHO • Nlghl Shift
Info: J. van de Pol, Wildekamp 1,
6704 AT Wageningen, Tel. 08370.25597.
GOES
BHQ · Joint Ventura
Info: G. van Riet. Dillenburgstr. 39,
4461 TJ Goes. Tel. 0110D-13542

BHIIl • Four-leaved Clover
Info: H. Klein Haneveld, Eendrachtstr. 61,
1541 Af Koog ald Zaan. Tel. 075-702387
E12
BHQ • Single Act
Info: L. Gram, Calvinstrasse 18.
0·3550 Marburg • Duitsland
Tel. 06421-161610

GOES
BHO • Chairman's Wish
Info: A.M. Kortlever, Pluimpot 15,
4417 CH Hansweert, Tel. 01130.82614
's·GRAVENHAGE
BHQ • Balder Barbarshop Quanet
Bibiq'ue
secr.: W. Jager, Postbus 63426
2502 JK 's-Gravenhage
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