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De laatste keer 
dat we bij 
elkaar waren 
reallsee rde ik 
mij niet dat dàt 
juist de laatste 
keer zou zijn. 
Kort daarna 
moest ik mij 

afmelden zoals bekend voor de 
rest van het seizoen en ben eigen
lijk onkundig gebleven van wat er 
de laatste tijd is gebeurd. 
Gommert en Aal beiden wel. maar 
ook dàt werd minder. logisch 
nietwaar als de telefoon maar zel
den wordt opgenomen. Ik mis dat 
wel moet ik zeggen. Vijf jaar voor
zitterschap is toch een hele tijd. 
zeker in de club die vanaf de 
grond moest worden opgebouwd 
en waar Nederlanders van alle 
windstreken in Harmony bij elkaar 
moesten worden gebracht en 
gehouden. Dat is niet altijd gelukt. 
En dat spijt me, meer dan ik u kan 
zeggen. Niet altijd werd de kritiek 
die geuit werd gevolgd door een 
hoe-het -dan-wel-moest-op I os
sing. Niet altijd konden we reke
nen op uc medewerking van der
den ook al werd er nog zo 
dringend om gevraagd. En met 
die derden bedoel ik dan de men
sen buiten het bestuur. 
Is dàt wat ik me herinner: de 
negatieve dingen? 
Nee. zeker niet alleen. Er is 
immers veel bereikt in die vijf 
jaar. Onze muziek is Amerikaan
ser geworden. zoals het ook hoort 

voor dit stukje cultuurgoed. We 
hebben een aantal conventies 
achter de rug, ook een aantal 
Harmony colleges. Er zijn 
Amerikanen overgekomen en 
Engelsen. Mensen die ons gepro
beerd hebben het 'vak' bij te 
brengen. We zitten nog midden in 
dat leerproces. maar het gaat ons 
goed af met tn allen. 

Er zijn verschillende mensen naar 
Amerika geweest. In koor ver
band. in kwartetvorm. ook eeh 
drietal dirigenten. En allen brach
ten daarvandaan een brok erva
ring mee waar anderen weer wat 
van konden en kunnen meepik
ken. 
Er zijn ook dingen die ik graag 
had afgemaakt. Met name de 
samenwerking met het Koninklijk 
Nederlands Zangers Verbond. 
Hopelijk ziet mijn opvolger kans 
hier nader op in te gaan. Met hem 
hoop ik nog wel enige tijd te kun
nen doorbrengen om onafge
maakte zaken door te praten. ook 
om sluimerende ideeën over meer 
landelijke spreiding zou ik graag 
nog willen doorgeven. 
Ik hoop dat we een man zullen 
kiezen die leiding kan geven en 
die we vooral ook de leiding toe
vertrouwen. 
Waar een ander de laatste jaren 
voor de VUT gaat afbouwen lijkt 
het bij mij steeds drukker te wor
den. U begrijpt dat dat werk voor
gaat. 
Maar dat ik de Barbershopwereld 
trouw blijf moge duidelijk zijn. De 
samenwerking met U allen is 
daarvoor te intensief geweest. En 

er zijn nog twee zeer moverende 
redenen: ons kwartet zorgt er wel 
voor dat ik bezig blijf en thuis is 
er ook wat veranderd: mijn vrouw 
is Barbershopper geworden. In 
het Bossche dames koor. jawel. 
En inderdaad: Bariton! 

't Kan raar lopen nietwaar? Mijn 
slogan waarmee ik in de loop der 
jaren dit stukje graag besloot 
wordt dan ook vanaf nu wat aan
gepast: li's good to meet a 
Barbershopper. 
Ik dank U voor de genoten vriend
schap. All the best. 

Theo C. van Dijk, president 
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Het Harmony College weeke.nd is 
weer achter de rug en we kunnen 
met een gerust hart constateren 
dat het weer geslaagd is geweest. 
Een goede opkomst en goede 
docenten. 
Het was afwachten of de SNK 
docenten zich thuis zouden voe
len in het barbershopwereldje. Dit 
bleek echter geen probleem te 
zijn. 
Zingen is zingen. op wat voor 
manier dan ook, en dat lieten die 
beide SNK mensen ook duidelijk 
blijken, zeer tot tevredenheid van 
de aanwezigen. SNK betekent 
Stichting Samenwerking 
Nederlandse Koren, dit voor 
degenen die dit nog niet wisten. 

Bij de gastdocenten mag Bill Bittie 
·onze· Amerikaan natuurlijk niet 
vergeten worden. formidabel. 
Ook onze eigen docenten. te 
weten de Amerika-gangersWim 
Lubberding, Ben Schut en Bob 
Slavenburg kweten zich goed van 
hun taak. 
Jammer dat er koren waren, die 
op dezelfde data uitvoeringen 
hadden en daardoor maar gedeel
telijk of in het geheel niet aanwe
zig konden zijn. 

Het Goese kwartet Chairman's 
Wish heeft wat de samenstelling 
betreft één wijziging ondergaan 
en da.1rcJoor meteen maar hun 
naam gewijzigd in Good 
Company. De mogelijkheid 
bestaat dat deze naam nog weer 
zal veranderen aangezien er in 
Engeland vermoedelijk al een 
kwartet bestaat met dezelfde 
naam heeft. 

Tot slot een minder prettige en 
een prettige mededeling. 

De minder prettige is dat het 
kwartet 'High Definition' en het 
koor 'The Mldholland River 
Blenders· uit de Meern opgehou
den hebben te bestaan. Zie hier
over het artikel verderop in het 
blad. 
De prettige mededeling is dat er 
zich weer nieuwe kwartetten heb
ben aangemeld, n.l. 'AfterShave· 
uit Den Bosch en per 1 januari 
1993 'Special 4' uit Ede. 

Aal Snellink. secretaris 

Mogen we ons even voorstellen 
'AfterShave·. Een nieuwe loot aan 
de DABS-kwartettenboom. Op het 
moment dat we dit schrijven heb
ben we ons eerste officiële optre
den al achter de rug. En we 
mogen in alle eerlijkheid zeggen 
dat het een succes was. Na afloop 
hebben we veel positieve reakties 
gehad. Voor ons een extra stimu
lans om ·vooral door te gaan'. 
Ondanks het feit dat wij zuiderlin
gen niet als nuchtere mensen 
bekend staan. beseffen we heel 
goed dat er nog veel kan verbete
ren. Daar gaan we komende tijd. 
onder leiding van onze coach Ger 
van Aart (bij jullie beter bekend 
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Your Best Bet Yet 
Is to Get In A f!uartetl 

~ \ 
als MD van "The Duketown 
Barbershop Singers·. hard aan 
werken. 
We hopen ons spoedig op een of 
andere Barbershop-bijeenkomst 
te kunnen presenteren. 

Op de foto van links naar rechts: 
Louis Smits (tenor). Jaap de 
Volder (bari). Jan Verhulst (lead) 
en Leo Gulkers (bass). 
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,,, :River 
Blenders•• 

heft zich op 

Het Nederlandse Barbarshoppen 
is een koor kwijt. 'The Mldholland 
River Blenders· uit de Meern heb
ben zich na zes en een half jaar 
genoodzaakt gezien tot opheffing 
te besluiten. De tien leden die nog 
waren overgebleven. konden nau
welijks meer een behoorlijke 
sound uitbrengen. 
De vraag is natuurlijk wat de oor
zaken mogen zijn voor zo'n toch 
teleurstellende ontwikkeling. Het 
is te gemakkelijk slechts te con
stateren dat er niet genoeg leden
aanwas bestond. Dat was wel zo 
maar er was toch iets meer aan 
de hand. 
Na de conventie in april hielden 
enkele leden het voor gezien. 
mede op grond van de uitslag 
een na laatste - terwijl ze toch 
gehoopt hadden hoger te scoren 
in deze nationale Barbershop
competitie. 
Zo stapten enkele leden die hun 
(gerechtvaardigde) muzikale 
ambitie niet voldoende gehono
reerd zagen, over naar 'The Heart 
of Holland Chorus· in Nieuwegein. 
Mogelijk dat de aanwezigheld van 
dit koor in vrijwel dezelfde regio 
altijd al een belemmering voor de 
Meern is geweest om verder uit te 
groeien. temeer daar het Nieuwe
geinse koor wel degelijk hoog 
scoorde op de conventie. Achteraf 
vroegen sommigen in het Barber-
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shop-wereldje zich af of de Meern 
er destijds wel verstandig aan 
deed een eigen koor op te richten 
met dat van Nieuwegein in de 
buurt. Maar dat was niet meer 
dan praten achteraf. 
Feitelijk betekende het afnokken 
van de leden na de conventie de 
doodklap voor het koor. Tegelijk 
vond dirigent Peter lseger in het 
resterende deel niet meer de kwa
liteit die hem voor ogen stond. En 
het vormen van twee kwartetten 
leek ook wat veel gevraagd. Het 
bestuur van de 'Blenders' had een 
vriendschappelijk gesprek met 
lseger, waarin dat duidelijk werd 
uitgesproken. Ook kwam daar ter 
sprake hoe de koorleden van hun 
kant in de dirigent eigenlijk niet 
vonden wat ze graag zouden wil
len met het barbershoppen. 
Vandaar ook dat er enkele waren 
vertrokken. Het gesprek leidde tot 
de afspraak dat lsger tot 1 
december zou aanblijven: intus
sen zou het bestuur op zoek gaan 
naar een andere musical director. 
De stemming op de daarop vol
gende ledenvergadering was ech
ter van een doordringende treu
righeid. De feitelijke stand van 
zaken was immers dat het koor 
nu ook al geen dirigent meer had. 
Ondanks nog enig opwekkend 
geluid van voorzitter Menno 
Roelofsen (bass) tuurden de 
meeste leden terneergeslagen en 
zorgelijk voor zich uit. De een na 
de ander liet weten geen moge
lijkheid meer te zien om vanuit de 
gegeven situatie nog tot iets 
goeds te komen. 
Opheffen, was daarom de enig 
mogelijke conclusie. hoe pijnlijk 
dat ook mocht klinkefl. Zo klein 
als het koor was - het kleinste van 
alle mannelijke barbarshop-koren 

in het land. het merendeel van de 
leden gedroeg zich als vrienden, 
een aangenaam herengezelschap, 
dat zich na de repetitie in de kleu
terschool van Vleuten altijd koste
lijk amuseerde met een gedreven 
afterglow. 
De oorsprong van het koor lag op 
de keper beschouwd bij de vrou
wen. 'The Rhine Singers', welk 
koor op dit moment floreert met 
bijna vijftig leden. Enkele vrouwen 
uit dit koor drongen uit enthou
siasme bij hun echtgenoten erop 
aan een mannelijk barbarshop
koor te vormen. Hetgeen gebeur
de in januari 1986, onder muzika
le lelding van dirl gent Hans 
Pekelharing. Binnen korte tijd tel
den 'The Mldholland River 
Blenders· zo'n twintig leden. 
Zoals vaker voorkomt in allerlei 
zangkoren. ontstond op zeker 
moment verschil van mening tus
sen koorleden en dirigent en tus
sen koorleden onderling. De kwa
lîteit was ook hier een onderwerp 
van discussie. Die discussie ver
liep niet buitengewoon hartelijk. 
Een en ander leidde tot het ver
trek van Pekelharing in 1989 en 
de aanstelling van Peter lseger 
die ook musical diractor werd van 
'The Rhine Singers'. 
Ook destijds bleek het koor in 
Nieuwegein het enige alternatief 
te zijn voor de koorleden met wat 
hogere muzikale ambities. Helaas 
blijken de gebeurtenissen van 
toen nog littekens te hebben ach
tergelaten bij sommige leden van 
nu. 
De geschiedenis van 'The 
Mldholland River Blenders· leert 
(opnieuw) dat het zingen een 
uiterst persoonlijke. en daarom 
ook uiterst gevoelige kwestie is 
voor talrijke zangers. Daar valt 
weinig aan te veranderen. 
Teleurstellend is niettemin dat 
zangers die tot dan altijd broeder
lijk naast elkaar op de risers heb
ben gestaan. kennelijk onoverko
melijke kwetsuren oplopen. 
Jammer. allemaal jammer. 

Jack 0. Jolson. 



Op de navolgende zaterdagen 
worden de vergaderingen gehou
den. Wijzigingen voorbehouden: 
Rooster 1993 RvA-vergaderingen 
30 januari 1993 
27 maart 1993 
22 mei 1993 
25 september 1993 
20 november 1993 

:::: ~:;;.:-
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Degenen die kopij hebben voor 
het eerstvolgend nummer. dienen 
dat in te leveren bij: 

Aat Snellink 
Bloemendalse Buitenkade 23, 
3813 Al Amersfoort 

De planning voor 1993 is nog niet 
gemaakt. 
In de RvA-vergadering van 30 
januari 1993 zullen de data wor
den vastgesteld. 

Ons koor. 'The Mldholland River 
Blenders·. heft zich op. 
Vandaar dat wij tegen sterk gere
duceerde prijs klunnen aanbie
den: 
zes risers. bij voorkeur in één 
koop. voor totaal f 3600.--

TAPPERIJ 

EETCAFÉ 

DE EETEBIJ 
Voor barhershoppers die van de geneugten van hetleven houden. 

Breede Haven 13. 5211 TL 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073 - 145884 
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een set showkleding. bestaande 
uit: 
25 colberts. helgroen, 
lichtgewicht, goede kwaliteit; 
25 witte overhemden: 
25 lila overhemden; 
25 bordeaux rode vesten met glit
ters: 
25 rode butterfly's: 
25 felgekleurde strikken: 
eveneens bij voorkeur in één 
koop, voor totaal f 3000.--: 
tenslotte nog een perfekte elektri
sche schrijfmachine: f 100.--. 

Bel meteen met Menno 
Roelofsen, telefoon: 03465-69051. 

'The Midholland River Blenders·. 
De Meern. 

:•De ,kûn st v:i•fi;· 
.... (ie .. ::ilt-~rglow 

Wat heeft het Nieuwegeinse 
"Heart of Holland Chorus· toch 
tegen afterglowen? De leden zou
den een voorbeeld kunnen nemen 
aan de vier zangers van het komi
sche maar uiterst serieuze man
nenkwartet 'Mezzo Macho' dat tij
dens de jubileumshow van het 
'IJsselstein Chorus· (dirigent 
Floer van Erp) op 24 oktober op
trad in theater 'De Kom· in het 
centrum van Nieuwegein. Deze 
vier lieten 's avonds na twaalven 
voor hun eigen genoegen een 
paar fenomenale nummers horen. 
van Beatles tot Schubert. waarvan 
de professionaliteit maar ook het 
genoegen intens afstraalde. 
"Mezzo Macho" had al opgetreden 
1n de middag- en avondshow van 
het ' IJsselstein Chorus·. Daar had 
het kwartet het publiek al ver
maakt en verbaasd met hun pres
taties. Trouwens. de dames van 
het "IJsselstein Chorus· met hun 
opgewekte uitstraling en de heren 
van het "Heart of Holland Chorus· 
deden het ook niet slecht. 
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Maar die jongens van 'Mezzo 
Macho' stalen uiteindelijk de 
show met de inzet die ze tot in het 
laatste, klassiek nummer Gute 
Nacht lieten zien. Prachtig. 
Ze klommen op de trap naar de 
bovenetage van het theater nadat 
de vrouwen van IJsselstein daar 
haddP.n staan afterglowen. het
geen, gelijk de lezer weet. gebrui
kel ijk is in het barbershoppen. 
Hoe schril was de tegenstelling 
met de afterglowende 
Nieuwegeinse mannen die ten
slotte toch vervielen in een bal
orig "Moet er nog slaolie wezen. 
moet er nog slaolie zijn" of tek
sten van soortgelijke strekking. 
Ah, er vielen zowaar nog enkele 
catsongs te horen. speelaal 
omdat er enkele Rotterdamse 
nieuwelingen bij stonden. 
Sympathiek, zeker. maar onmid
dellijk viel op de achtergrond van 
een koorlid te beluisteren of er 
niks anders viel te zingen dan 
alweer catsongs. Niet lang daarna 
sloeg de balorigheid wederom toe 
met blèren van kerstliederen. 
Vandaar de vraag wat het 'Heart 
of Holland Chorus· toch tegen 
afterglowen heeft. Voor het 
publiek kan deze manier van zin
gen buitengewoon verrassend zijn 
als tijdverblijf na de show. Voor 
de zangers kan het een prima 
manier zijn om zich te onderhou
den met collega-barbarshoppers 
die zelf niet in de show hebben 

gestaan, die niet prachtige eigen 
repertoire hebben gezongen, 
maar die nu even meedoen met 
een paar internationaal overbe
kende songs. Voor de 'Heart of 
Holland Chorus' leden, hoog sco
rend op de nationale conventie. 
wellicht vervelende kost. Maar 
voor de gasten mogelijk hoogst 
amusant. om nog niet te spreken 
van het publiek waarvoor afterg
Icwen vaan een nog onbekend 
verschijnsel is. Wat is er trou
wens op tegen om 'Nellie' eens 
extra gevoelig te brengen van 
achter het bierglas? 
In zoverre deden de vrouwen het 
beter, hartelijke dan de mannelijke 
collega's in elk geval. Aanstekelijk 
ook. Zo aanstekelijk dat die jon
gens van "Meuo Macho" er een 
extra prachtig nummertje achter
aan knoopten. Gute Nacht. als een 
soort terechtwijzing aan de blaar
koppen van het 
Middennederlandse koor. 
Misschien moeten die de traditie 
van de afterglew na hun repetities 
maar eens in ere herstellen. 

Jack D. Jolson 

Oe lay-out technische redenen 
mist u deze keer de ledenlijst. 

carlier 

6 

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 

Als één van de jongste OABS tel
gen willen wij orns graag even aan 
de lezers voorstellen: BHC 'Tidal 
Waves·. Rockanje; aangenaam. 
Volgens onze statuten zijn we op 
25 maart 1992 opgericht, maar in 
werkelijkheid waren we al ruim 
een jaar daarvóór met een kleine 
groep aan het experimenteren. 
We hebben nu achttien leden. 
Onze zustervereniging in 
Rockanje heet ·sound Waves·. Oe 
dames zijn al veellanger bezig en 
hebben al enkele. malen met een 
conventie meegedaan. maar zover 
zijn wij nog niet. 

Rockanje is een dorpje op het 
eiland Voorne. net achter een 
prachtige duinenrij. Onze leden 
komen van geheel Voorne en zelfs 
van buiten het eiland. We zijn 
volop bezig met de verbetering 
van onze ' sound' en zouden daar
toe best nog wat enthousiaste 
nieuwe leden kunnen gebruiken. 
Over enige tijd gaat tot onze spijt 
onze M.O. ons verlaten. Wie geeft 
ons de gouden tip, die leidt tot 
een nieuwe M.O.? Gaarne opspo
ring verzocht. 

Bestuur 7idal Waves· 



·"Close H 
Kerstcon ·. >. ·'' 

op l.e kerst'd~gf.;::;'~!!'~!:lr 
in de Reehors~,,::te:,~"~~ .· 

Op zaterdag 26 december wordt 
in het Cultureel Centrum 'De 
Reehorsl' te Ede een Close
Harmony Kerstconcert georgani
seerd. Hieraan nemen deel de 
Brabantse Close-Harmony Group 
'Sparkle' en het Barbershop man
nenkwartet "Night Shift". Het con
cert start om 11.00 uur. 
Aansluitend kan men tot ca. 14.30 
uur gebruik maken van een 
Kerstbrunch. Ook tijdens deze 
brunch zal het kwartet 'Night 
Shift' enkele liedjes uit hun reper
toire ten gehore brengen. 

"Sparkle" 
De Close Harmony Group 

'Sparkle' is een enthousiaste 
groep van vier zangers en vier 
zangeressen onder begeleiding 
van een pianist. Zij presenteren 
een uitgebreid kerstrepertoire. 
sfeervolle en swingende pop-clas
sics en musical-medley's. De 
arrangementen zijn merendeels 
vierstemmig en o.a van Anita 
Kerr. Norman Luboff. Ed Lojeski. 
Gene Puerling en Ward Swingle. 

-:-: ·:-:-:--:-:-=·:=::-:-··:: :;:::;: ::-:::· 

'Sparkle' is nu zo'n drie jaar suk
sesvol bezig met close-harmony 
muziek en kan worden samenge
vat als een "bont' gezelschap met 
een veelzijdig repertoire. 

"Nighl Shilr' 
Het Barbershop manne,nkwartet 
"Night Shift" hoeven we natuurlijk 
niet voor te stellen. De kwartetle
den (Jos, Johan, earl en Willem) 
vinden het een uitdaging om 
samen met 'Sparkle' dit concert 
te mogen geven. Speciaal voor dit 
concert zijn enkele kerstl iedjes in 
de Barbershopstijl ingestudeerd. 
De kosten voor het Kerstconcert 
bedragen f 12.-- p.p. Voor deel 

name aan de Kerstbrunch (moet 
vooraf besproken worden!) wordt 
f 30.-- p.p. (kinderen tot 12 jaar 
f 15.--) berekend. Kaarten voor 
dil concert kunt u telefonisch 
bestellen bij Willem Haasnoot tel. 
08389-19673. 

'Sparkle- en 'Night Shift' bieden 
jullie de gelegenheid om op 2e 
Kerstdag even de familie te ont-
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vluchten of misschien is het nog 
leuker om ze mee te nemen. 

Tot ziens. 
Willem Haasnoot 

4et; HENNY HO()()ëvEEN 7 
,.cno• veto 

Hoofdstraat 49 
2203 ET Noordwijk 
Telefoon 01719 - 12544 
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Viel er iets aan te merken op het 
koffieconcert van de 'Midholland 
Harmonizers Sound' op zondag 1 
november in Ede. Nauwelijks. Het 
was een schitterende herfstdag 
met allerlei kleuren in het Veluwse 
geboomte. De talrijke bezoekers 
van het koffieconcert (De 
Reehorst zat vol) hebben daar 
weinig van gemerkt. 
Maar daar stond een aantrekkelijk 
programma tegenover van de 
vrouwen van de Mldholland 
Sound' en de mannen van de 
'Midholland Harmonizers· plus 
nog drie kwartetten, allemaal uit 
Ede. 
Het zou kunnen dat de vrouwen 
eens naar een wat zwieriger outfit 

moeten uitkijken. Toevallig was er 
de week tevoren in Nieuwegein 
een uitvoering geweest van het 
vrouwenkoor uit IJsselstein. Dat 
koor liet zien hoe met tamelijk 
eenvoudige middelen toch een 
tenue te creeëren valt met een 
vlotte uitstraling. (En het mag 
trouwens achteraf nog gezegd 
worden van de IJsselsteinse 
dames: ze zetten hun programma 
met groot flair op het toneel). 
I ets dergelijks gaat eigenlijk op 
voor de presentatrice in Ede. Zij 
droeg vrijwel foutloos en in goed 
Nederlands een tekst voor die 
kennis van zaken verried, maar zij 
maakte met haar tekstvastheid 
een wat statische indruk. De 
vraag is of de presentatie zich 
altijd moet vasthouden aan een 
tevoren letterlijk opgeschreven 
tekst of dat hij/zij de aankondigin
gen doet aan de hand van een 
aantal slagwoorden. Het zou kun
nen dat het vertellen van een ver
haal iets dynamischer, spontaner 
overkomt, dan het voordragen 

Steek':ase Sbafor 
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Richt kantoorgebouwen compleet in, 
ondermeer met het 'EIIipse' programma. 

Ellipse IS ontstaan uit een nauwe 
samenwerking tussen de afdeling produkt· 
ontwtkkeling van Steelcase Strafor en de 
ontwerper Hennar Wenner van Delta Des1gn. 

Zuivere lijnen. perfeklle Harmon1e, moderne 
malenalen en subtiele kleurstellingen. het 1s de 
absolute eenvoud 1n al haar sterkte. 

Ell ipse kan elke arbeidsplaats een 
persoonlijk karakter geven en beantwoordt aan 
de e1sen van groe1ende ondernemingen. 

Belangnrkste kenmerk: een volmaakte 
flextbthtett op d1verse n1veaus. 

Deze flextb•lite•t btedt de mogei•Jkheld elke 
arbetdsplaats tn cellenkantoren of open 
rutmies tn te nchten. 

van een tekst. Het zou ook meer 
contact met de zaal kunnen ople
veren. 
Swingen deden de vrouwen zeker 
tijdens de afterglow in de foyer 
van De Reehorst Het zij toch 
maar weer eens gezegd: wat dat 
betreft heeft Ede een reputatie te 
handhaven. De mannen konden er 
evenmin mee ophouden als de 
vrouwen. Het mannenkwartet 
'Special Four· leek het in de 
afterglow trouwens beter te doen 
dan tijdens zijn debuut die mid
dag op het toneel. Toch die span
ning, hè. 
Om half twee was het concert 
afgelopen, maar om half vier 
waren talrijke zangers van belde 
geslachten nog volop in de weer 
met catsongs, tags en ander 
repertoire. Ondergetekende was 
er ooggetuige van dat die after
glow minstens één vrouw uit het 
publiek compleet bekeerde tot het 
barbershoppen. 

Jack 0. Jo/son 

Dwarsweg 11 
5301 KB Zaltbommel 

Tel. 04180 - 13927 



Oe dochter van Leo Breure uit 
Middelburg (Coastline Chorus) 

Een aardion combinatie: barbers
hop en diXIeland. De twee stij len 
waren allebel te horen zondag
middag 15 november in ·oe 
Ouden Herberg· in Westzaan. 
Daar trad "Whale City Sound' op 
voor een zaal vol familie. vrienden 
en bekenden. afgewisseld door 
het optreden van de ·one Evening 
Jazzband'. 
Voor degenen die nog nooit van 
barbershop hadden gehoord. 

opende "Whale City Sound' met 
een reeks catsongs die de zaal 
goed werden ontvangen. 
Tussendoor gaf een van de zan
gers uitleg, tegen de achtergrond 
van een neuriënd koor. In het 
tweede deel volgde een greep uit 
het eigen repertoire, zoals 'Keep 
Your Sunnyside Up' en 'Forgive 
Me'. Nadat een koorlid "Nobody's 
Sweetheart• had aangekondigd. 
kwam dirigent Bob Slavenburg 
onverhoeds met een intermeuo. 
Hij daagde potentiële leden uit op 
de risers te klimmen en de tag 
'Wh en lt's Sleepy Time Down 
South' mee te zingen. Dat lukte 
zowaar. Minstens tien mannelijke 
aanwezigen mengden zich onder 
het koor op de risers en binnen 
enkele minuten klonk daar een 
aardige sound. met boventoon. 
Geslaagde en mogelijk wervende 
grap van de dirigent. 
Daarna kon 'Nobody's 
Sweetheart· worden ingezet. En 
heel ad rem reageerde de ·one 
Evening Jauband' met een dixie
land-versie van ditzelfde. klassie
ke nummer. Maar dat merkte 
alleen de fijnproever op. 
Opvallend overigens hoe de 
Zaankanters tijdens het optreden 

MOBDUW B.V. 

DABS-TUNES 

van de band allemaal op hun stoel 
zaten te wippen, terwijl niemand 
een dansje waagde. Zoals gebrui
kelijk. merkte een ingewijde op. 
Zaankanters kijken altijd even de 
kat uit de boom. Terwijl juist 
dixieland-muziek erom smeekt 
eens even stevig de beentjes van 
de vloer te tillen. 

Jack D. Jolson 

[)A.t>~ - ÏuiJES : "fh~'~ 
~1 fa~i-le Ma~~inel.'' 

LEVERANCIER VAN DROGE AFBOUWSYSTEMEN 

Postbus 2032. 5300 CA Zaltbommel 
Telefoon (04180) 16350- Telefax (04180) 14322 
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Barber.~h~p 

Ede in · èie .. iift 

"The Mldland Harmonizers Sound' 
uit Ede zit in de lift. In de regio 
neemt de belangstelling voor de 
vereniging toe. Dat is bijvoorbeeld 
te merken aan de sterke groei van 
het ledental en aan het grote aan
tal bezoekers van het op 1 
november j.l. in ·oe Reehorsr 
gehouden koffieconcert. 

Explosieve groei 
In september is er een ledenwerf
actie opgestart waarbij de nadruk 
lag op de plaatsen rondom Ede 
(Wageningen. Veenendaal. 
Barneveld . Renkum). Speciaal 
voor mensen die niet weten of zij 
wel goed genoeg kunnen zingen 
(dat zeggen ze bijna allemaal) 
stond de actie in het teken van 
een stemtest. Bij het mannenkoor 
zaten er op de bewuste avond in 
september 17 stemtestkandidaten 
en bij het vrouwenkoor zelfs 21 . 
Uiteindelijk leverde deze actie 24 
nieuwe leden op (gelijk verdeeld 
over de mannen en de vrouwen). 
Nooit eerder in het bestaan van 
deze vereniging werd dit door 
middel van één actie bereikt. Het 
mannenkoor telt nu het record-

aantalleden van 41 en bij de 
vrouwen zijn dit er nu 53. We 
hopen dit seizoen te kunnen 
besluiten met 100 enthousiaste 
leden. 

Geslaagd koffieconcert 
Zoals iedereen wel gelezen of 
gehoord heeft is door de vereni
ging op 1 november j.l. een kof
fieconcert georganiseerd in het 
cultureel centrum ·oe Reehorst' 
111 Ede. Jammer dat dit samenviel 
met o.a. de workshop in Eist. 
Hierdoor ontbrak ons koor op 
deze workshop en waren tijdens 
ons koffieconcert slechts een 
klein aantal barbershoppers uit 
het land aanwezig (jammer voor 
de afterglow). Desalniettemin een 
geslaagd concert met maar liefst 

I uw KOOR OP CD ? 
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NATUURLIJK! 
Srnds wrJ de Compact Drsc hebben opgenomen rn ons 
pakket lrgt een C.D.·Uitgave in het bereik van redereen 

-
OOK VAN UW KOOR ! 

Meer weten? Bel. fax of schrt)f vandaag nog. 
Er hgt een nreuwe brochure voor U klaar• 

Dipos Producties 
postbus 5032 

5800 GA Venray 

tel. 04780 10251 
fax. 04780 12941 

ruim 500 toeschouwers. Niet 
slecht voor een zondag. De twee 
koren en drie uit deze koren 
geformeerde kwartetten zorgden 
voor een gevarieerd anderhalf uur 
durend concert. 

"The Midland Harmonizers" naar 
de Southern Prelims 
Het mannenkoor is door de 
'Crawley Chordsmen· uitgenodigd 
om in het weekend van 27/29 
november naar Engeland te 
komen. Tijdens de zuidelijke voor
ronde voor de conventie in 'The 
Dome' (met 2000 zitplaatsen) in 
Brighton zal het koorals Mike
warmer en in de zaterdagavond
show optreden. Voor ons een 
hele eer en reken er maar op dat 
het een te gek weekend wordt. In 
de volgende 'Dabs-Tunes· zullen 
we verslag doen van onze reis. 

Namens 'The Midfa.!ld 
Harmonizers · Sound' 

Willem Haasnoot 



:,:::··BARBERSHOP 
;, DATABANK 

Organisatie: Ouke Town 
Barbershop Singers 
13 december 1992 
Oe Slinger te Den Bosch 
aanvang 14.00 uur 

Organisatie: The Gaggling 
Ganders Gang 
1 9 december 1 992 
Kers!zangavond 
Ned. Herv. Kerk te Wilhelmlnadorp 
aanvang 1 9.30 uur 
info: 011 00-16295 

Organisatie: The Gaggling 
Ganders Gang/The Goose City 
Singers 
20 december 1 992 
Kerstshow 
Prins van Oranje te Goes 
aanvang 14.30 uur 
info: 01100-16295 

Organisatie: The Gaggling 
Ganders Gang 
20 december 1 992 
Kerstzangavond 
Ned. Herv. Kerk te Kamperland 
aanvang 19.30 uur 
info: 011 00-16295 

Organisatie: The Gaggling 
Ganders Gang 
26 december 1 992 
Kerstconcert 
Kapel Oostersehelde zkh. te Goes 
info: 011 00-16295 

Org:uusat1e:? 
26 december 1 992 
Close Harmony Kerstconcert 
Oe Reehorst te Ede 
aanvang 11 .00 uur 

Orgamsatie.· BABS 
28131 m~1 1 993 • 
Convention 1993 , 
Harrogate. Engeland 

Organisatie: SPEBSQA 
27 juni/4 juli 1 993 
International Convention 
Calgary, Canada 

Organisatie: DABS 
8/9/1 0 oktober 1 993 
Conventie 1993 
"Koningshor te Veldhoven (optie) 

Indien u Dabs-Tunes niet heeft 
ontvangen of te weinig nummers 

OABS-TUNES 

van Dabs-Tunes heeft ontvangen, 
kunt U het beste contact opne
men met de secretaris van Uw 
koor of kwartet. Deze ontvangt 
namelijk via de post de exempla
ren van Dabs-Tunes die voor uw 
koor of kwartet bestemd zijn. 
Wanneer het secretariaat nog 
geen Dabs-Tunes heeft ontvangen 
is het wenselijk contact op te 
nemen met: 

Aat Snellink, 
telefoon 033 - 759249 

Uw leden 
en supporters komen 

goed voor de dag 
met speldjes, insignes, 11111111• 

emblemen, vuntjes, •••• 
t-shirts of glazen van de 

" eigen" club! it::l 
Vraag gratis prijslijst en 

lolder met mogelijkheden 
en voorbeelden. - ... 

Wibautstraat 9911 01 , 1091 GL Amsterdam, 020-941688 . ...... 
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