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Het kwartet Voeal Chords uit
Maarssen zal als eerste optreden
tijdens de kwartettencompetitie in
De Doelen te Rotterdam. Het
koor The Midland Hamwnizers
start als eerste bij de koren.
Loting heeft dit uitgewezen.
De volgorde van opkomst bij de
kwartetten is als volgt
1. Vocal Chords, Maarssen
2. Snapshot, Harderwijk
3. Special Four, Ede
4. Brothershop, Castricwn
5. De Sox, Wagenbe~
6. Sherwood Quartet,
Winterswijk
7. Why Four, Nieuwegein
8. After Shave,
's-Hertogenbosch
9. UnLirnited,
's-Hertogenbosch
10. 4 Again, Lelystad
11. Members Only, Vlissingen
12. Just Four Fun, Winterswijk

Bij de koren is de volgorde:
1. The Midland Harmonizers,
Ede
2. Heart of Holland Chorus,
Nieuwegein
3. Fruit Unlimited,
Geldermalsen
4. The Gaggling Ganders
Gang, Goes
5. Whale City Sound,
Zaandam
6. Seabottom Singers, Lelystad
7. North Coast Singers,
Lelystad
8. Lake District Sound,
Maarssen
9. Dol phin Barber Mates,
Harderwijk
10. The Gents' Mainport
Balbe.tshq> Singers Ronerdam,
Rotterdam
11. Coastline Chorus,
Vlissingen

'Dit wordt de eerste conventie die
ècht groots gaat worden', voorspelde DABS-voorzitter Hennan
Feitsma de Raad van
Afgevaardigden op 28 janauri.
Op dat moment was juist de
zekerheid verkregen dat de
conventie doorgaat in de
Rotterdamse Doelen.
'We moeten toch bedenken dat
DABS op het Europese vasteland
de grootste manneliJKe barbershoporganisatie is', onderstreepte
Feitsma met trots. 'Zweden heeft
organisatorisch een voorsprong,
maar wij hebben meer koren die
hoger zijn

Dit is de kop van het vlugschrift
DABS-Note dat DABS gebruikt
om informatie snel aan de leden
door te geven. Het bestuur verzorgt exemplaren voor koren en
kwartetten, waarna deze zelf voor
kopiëren en verspreiden kunnen
zorgen.
Zie ook pagina 3.
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gekwalificeerd dan de Zweden',
aldus de voorzitter.
'We moeten er met ons allen
tegenaan, elk koor, elk kwartet
Er zit pers bij en van over de
grens is er ook belangstelling.'
Hij pleitte er daarom voor dat
heel barhershoppend Nederland
de promotie voor de conventie ter
hand neemt 'Het is ons aller taak
deze conventie een grandioos
succes te laten worden', w drukte
Feitsma de RvA op het hart.
Hij constateerde dat The Gents'
Mainport Singers Rotterdam met
de promotie al waren voorgegaan.
Voorzitter Frans Bos had de
zaken nog eens doorgespit met de
conventiecommissie en De
Doelen. Bovendien kreeg hij een
toezegging van het nieuwsblad
De Havenloods dat er een kortingsbon in zou verschijnen voor
de lezers.
Frans Bos slaagde erin met de
gegevens van de conventiecommissie de begroting voor De
Doelen rond te krijgen. De commissie was voorzichtig geweest
met de aantallen toeschouwers.
Hun meest optimistische schatting rou nog een tekort van enkele duizenden guldens opleveren.
Dat zou Bruintje DABS niet kunnen trekken.
Op basis van de ervaring van De
Doelen bleek echter dat de zaterdagavondshow mag rekenen op
minstens achthonderd bezoekers.
De grote zaal waarin de korencompetitie en de zaterdagavondshow worden gehouden, kan
tweeduizend toeschouwers bevatten. DABS rekent erop dat daar
vierhonderd Nederlandse barhershoppers bij zijn en achthonderd
andere bezoekers.
Frans Bos sprak tijdens de RvAvergadering zijn waardering uit
voor het werk van de conventiecommissie onder leiding van Bill
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van Heek (Nieuwegein). 'Alles
bleek al scherp afgesproken te
zijn, mijn complimenten', liet Bos
weten.
Redactie

In de eerste uitgave van DABSNote heb je kunnen lezen dat
onze DABS Conventie 1995 nu
echt doorgaat 1\vee belangrijke
veranderingen in één keer. Een
nieuwe communicatievorm èn
een nieuwe plek voor onze
conventie.
Met DABS-Note heeft onze PRofficer, Watze Watzema, een snelle communicatie-vorm geïntroduceerd. Een snel bericht naar alle
koren en kwartetten, dat dan ter
plekke moet worden gekopieerd
en op de eerstvolgende
koor/kwartet-avond kan worden
verspreid. Het is de voorloper op
een onderdeel van het nieuwe
beleidsplan, dat hiermee gestalte
krijgt Binnenkort krijg je hier
meer van te horen.

Iing. De PR zal groots aangepakt

worden. Maar jij kunt ook wat
doen. Laat wveel mogeliJK vrienden, familie en andere kennissen
weten dat er iets geweldigs staat
te gebeuren op 12 en 13 mei.
En dat het geweldig wordt. staat
vast De conventiecommissie
onder leiding van Bill van Heek
en het conventieteam van
Gommert Burger staan hier borg
voor.
Onlangs kreeg ik een fax van
SPEBSQSA: ook het jury-panel
wordt klasse en hiermee laat
SPEBSQSA zien dat we erbij
horen. Singing wordt gedaan
door de Brit Graham Sutton, één
van de twee gecertificeerde
BABS juryleden, Presentation
door Steve Plumb, die z'n sporen
al ruim heeft verdiend en als klap
op de vuurpijl, David Wright
voor Music, een top-arrangeur en
tekstschrijver. Veel barhershopmuziek draagt zijn naam. Een
beoordeling door deze specialisten is veel waard en hun tips voor
verbetering kunnen weer leiden
tot een hoger niveau in
Nederland.
Toch blijkt hier weer uit dat er
nog heel veel moet gebeuren bij
DABS. Wat zou het mooi zijn als
we zelf een gecertificeerde judge
konden leveren. Al was het maar
vast een schaduw-judge. Zover is
het nog niet. Maar gelukkig helr
ben we goede hulp. Veel succes
met je voorbereiding, maar
onthoudt dit: BARDERSHOP IS
FUN!

Herman Feitsma
Conventie in De Doelen!
Ongelofelijk! Stel je voor: met je
koor of kwartet op de planken in
De Doelen. Akoestisch geweldig
en de hele omgeving ademt show
en entertainment Zeker een uitstekende plek waar onze hobby
voor de buitenwereld gestalte kan
krijgen. En dat is ook de bedoe-
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Gommert Burger met zijn assistenten: José Viguurs (links) en Heleen
Burger.
Gommeet Burger voert als vanouds het conventieteam 1995 aan.
Hij heeft twee assistenten, zijn
vrouw Heleen en José Viguurs uit
Den Bosch. Burger hoopt dat het
een van de laatste keren zal zijn
voor hem. Hij zegt het eng te
vinden dat er voor hem eigenliJK
geen opvolging bestaaL Toch
moeten we zorgen voor continuïteit', vindt Burger.
Het secretarial team, dat de jury
bijstaat, bestaat dit jaar wederom
uitRiniade Boer (voorzitter),
Gerrie Hoesktra en Monique van
de Ridder.
Zoals reeds eerder gemeld is
Maarten de Koning de master of
ceremonies en Marc Feitsma
heeft de regie. Algemeen secretaris is Oerrit van Riet die samen
met Gommeet Burger de loting
heeft verrichL
Als judges treden op Graham
Sutton (Zang), David Wright
(Muziek) en Steve Plwnb
(Presentatie).

Half februari hebben alle bij
DABS aangesloten barhershoppers het eerste nummer van het
nieuwe vlugschrift DABS-Note
ontvangen met informatie over de
conventie. DABS-Note is in het
leven geroepen om informatie
van bestuur aan koren en kwartet-

ten zo snel mogelijk te verspreiden.
Soms valt het tijdstip waarop iets
bekend moet worden gemaakt, te
laat voor DABS-1\mes. De
produktie van een vlugschrift
gebeurt, mede dank zij de moderne elektronica, veel sneller. Zo
kan DABS-Note ook worden
gebruikt om bepaalde evenementen die te laat vallen voor DABSThnes, nog aan te kondigen. Het
is de bedoeling dat koren en
kwartetten het vlugschrift zelf
vermenigvuldigen en verspreiden.
Het verschijnen van DABS-Note
betekent allerminst dat DABSThnes gaat verdwijnen. Dit blad
blijft het belangrijkste medium
voor de communicatie tussen
dagelijks bestuur en koor- en
kwartetleden.
Het kan voor verschillende instellingen en bedrijven interessant
zijn in DABS-Noteen/of DABSThnes hun boodschap te brengen.
De lezers zijn immers geïnteresseerde zangers in het algemeen en
fervente barhershoppers in het
bijzonder. Adverteerders kunnen
er baat bij hebben, DABS evenzeer. Dus is er een bedrijf of
instelling in uw omgeving waarvan u vermoedt dat een advertentie in DABS-Thnes zijn nut zou
hebben, schroom niet eropaf te
stappen. Enkele advertenties zouden dit blad een steviger basis
bieden.

Redactie
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die de vliegkosten van de coaches
betaalt, ook beter uitkomen, want
deze instantie heeft weinig geld
beschikbaar.
Redactie

Het harmony college van oktober
is niet alleen muzikaal en organisatorisch een succes geworden,
maar ook financieel. Dat laatste
bleek tijdens de vergadering van
de Raad van Afgevaardigden
(Rv A) op 28 januari, toen penningmeester Gomroert Burger een
afrekening met bijna tweeduizend
gulden positief overlegde.
Dat resultaat was mede te danken
aan een aantal van 154 barhershoppers die zich vol enthousiasme op het harmony college hadden geston. Hun tevredenheid
bleek ook uit de evaluatie die
musical coördinator Boudewijn
Bouwer had samengesteld.
Gommert Burger tekende bij de
presentatie van zijn afrekening
aan dat het aantal barbershoppers
tijdens dit weekeinde het maximum is dat de organisatie aan
kan. Hij opperde bij de RvAdat
er voortaan wellicht tweemaal
per jaar een hannony college
moet worden gehouden.
Joost Kemme van Why Four
vroeg zich af of de Amerikaanse
coaches die voor het college
waren gekomen, in de toekomst
nog wel nodig zijn. Hij stelde
vast dat in Nederland intussen zo
veel know how aanwezig is, dat
DABS zelf voldoende coaches
kan inschakelen. Daarnaast blijft
de Engelse taal voor vele deelnemers toch een probleem.
DABS-voorziuer Feitsma antwoordde dat Kernmes suggestie
volgende keer zeker in overweging zal worden genomen. Het
zou de World Harmony Counci/
(Wereldraad voor de Harmonie)

bedenkt dat 'he~ daar allemaal
weer gebeuren gaat. Natuurlijk
vindt er de beoordeling plaats
waardoor er een winnaar uit de
bus komt. Maar het belangrijkste
is toch dat we elkaar daar allemaal weer zien en dat het leuk is
om elkaar te laten horen hoe we
allemaal ten opzichte van de vorige muzikale krachtmeting
'gegroeid' zijn. We hebben er zin
. I

m.

We gaan als The Heart of
Holland Chorus een spannende
en drukke Lijd tegemoet! Na het
drukke koorjaar van 1994, waarin
wij onze Winter Wonderland-cd
hebben opgenomen, wilden we
het toch echt even wat rustiger
aandoen. Na acht Kerstoptredens
binnen een week (!) waarin de
cd's als zoete kerststollen over de
toonbank vlogen, hadden wij dat
wel verdiend. Dat dachten we dus.
Ondertussen is het decemberprogramma voor 1995 eigenlijk
volgeboekt en hebben we een
'optreden-stop' Lot aan de zomer
afgekondigd. Ons Aorida-plan
(deelnemen aan de Internationale
Barhershop Conventie) was never
nooit haalbaar geweest
Alles staat nu in het teken van de
maand mei. Een ontzettend spannende maand, waarin het spits
wordt afgebeten door de
Conventie in de Doelen.
Spannend als je je bedenkt wie
daar allemaal gestaan hebben,
maar ook spannend als je je

Helaas hoorden we via 'het circuit' dat de afvaardiging uit het
zuiden de pitch van de aftocht
heeft geblazen, maar gelukkig
worden de muzikale gelederen dit
jaar vanuit het oosten en het noorden versterkt! Vanuit het noorden
komen
The North Coast Singers uit
Ljouwerd; een mannenkoor met
zo'n dertien leden met lef, dat is
duideliJK. Hoe kun je anders barhershop zingen in het land van de
Shanties?!
En dan ...het weekeinde na de
conventie komen onze
Amerikaanse vrienden (l 05 in
tot.aal) uit Nashua overgevlogen:
The Granite Statesman, meennaJen kampioen van hun district
Na een onvergetelijk bezoek (naar
men zegt) in 1991, zijn ze nu
twee keer een weekeinde bij ons
te gast. Tussen beide weekeinde
in zijn ze op tournee in Duitsland.
Reken er maar op dat als we na
de conventie op ons tandvlees
lopen, we dat na die week op
onze wenkbrauwen doen! We zijn
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namelijk nogal wat met ze van
plan.
Zodra ze hun koffers bij de gastgezinnen hebben neergezet en de
zelfgemaakte pannenlappen hebben overhandigd, duwen we ze de
bus in voor een rondje Nederland.
Alles wat een beetje Amerikaan
mooi vindt krijgen ze te zien:
Delfts blauw, Madurodam, de
Keukenhof, The Hague, de
Amsterdamse grachten, het spaarzaam verlichte district waar menige man gewassen en geschoren is
(uiteindelijk blijven we energiezuinige kappers nietwaar?) en
natuurlijk ook de Zaanse Schans.
Whale City Sound, we laten jullie
nog wel even weten waar en
wanneer precies wij daar zijn.
Misschien is hetleuk...enfin,
jullie horen nog van ons!
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Zaterdagavond 20 mei (de zaterdag na de Conventie) vonnt een
van de hoogtepunten van het
bezoek. We hebben dan 's avonds
en spetterende show in de
Jaarbeurs in Utrecht, waar als
onze gasten zullen optreden The
Granite Stalesmen en Intermezzo
(Still Crazy), een close.-hannony
groep (pardon: een vocaal ensemble) bestaande uit vijf mannen
met stemmen... nee, zeldzaam
gewoon! Ze hebben net de
Zilveren Harp ontvangen en krijgen elke zaal plat!
Een speciaal optreden wordt verzorgd door het kwartet dat nu van
dit concert in de Jaarbeurs misschien nog niet eens op de hoogte
is! Als speciale conventieprijs dit
jaar namelijk, biedt The Heart of
Holland Chorus het kampioenskwartet van de herenconventie
1995 een optreden aan in deze show.
Op zaterdag 27 mei (wij lopen
ondertussen op ons neusbeen)

6

'fHEA'fEil ))E KOM NIEUWEGEIN
THE BEAil'f OF BOllAND CHORUS
THE GllANI'fE S'fA'fESIIEN
IAKE DIS'ffiiC'f SOUNJ)
VELE KWAil'fE'rfEN
Kaarten worden half mei toegestuurd na overmaking van f 10,- per kaart
op banlcnr.: 33.10.38.595 o.v.v. naam+ adres (giro van de bank: 422947).

DABS-TUNES
zijn volgens de planning de
Amerikanen terug uit Duitsland
en hebben we 's avonds in 'De
Kom' (ons 'huistheater') in
Nieuwegein de afscheidsshow.
Als speciale gast zalfAke District
Sound optreden. Dit Maarssense
mannenkoor dat inmiddels zo'n
35 leden telt, zal te horen zijn
naast de Granite Statesmen en
Heart of Holland Chorus, aangevuld met enkele kwartetten uit
eigen gelederen. En na afloop
natuurlijk een afterglow die pas
eindigt als onze Amerikaanse
vrienden 'zeker en vast' op
Schiphol in de riemen zitten. En
daarna, ach weet je... als ik flink
met m'n wenkbrauwen frons, zie
je misschien nog net mijn krullen.

JohanKruyt
Heart ofHolland Chorus

met de nieuwe leden? vraagt hij
zich af. Als het koor geen duidelijk plan heeft om kwartet-zingen
te bevorderen, kan het wel eens
moeilijk zijn om in een kwartet
aan de slag te komen.
DeBusman geeft de volgende
suggesties.
Doe je voordeel met het
Barberpole Cat-programma dat
elk koor behoort te hebben. Als
het koor dit kostelijke programma
niet gebruikt, stel dan bij de
leiding voor dat het wordt ingevoerd. Het is een leuke aanvulling
en wellicht een welkome onderbreking tijdens de repetities van
het koor. De songs in het programma zijn universeel en ze bieden de mogelijkheid bij allerlei
gelegenheden een handvol
akkoorden te zingen met andere
barbershoppers.
Het kwartet-zingen met andere
koorleden 'voor de aardigheid' is
voor een nieuweling waarschijnlijk de enige manier om erachter
te komen of hij zijn eigen partij
zelfstandig kan zingen. Dat is de
eerste stap.

Het zingen van tags met ervaren
zangers in de pauze van de repetitie en bij allerlei andere bijeenkomsten is ook een manier om
jezelf te ontdekken en zelfvertrouwen op te doen.
Als je de smaak te pakken hebt,
wil je waarschijnlijk meer dan
alleen maar zingen voor de lol.
Probeer dan een nieuw kwartet in
je eigen omgeving te beginnen, of
stel voor dat je koor daartoe het
initiatief neemt.
Neem elke gelegenheid te baat
om je eigen partij te zingen. Ook
als je er niet meteen in slaagt een
eigen kwartet te organiseren, zul
je dan toch een betere zanger
worden. Je maatjes zullen met je
willen zingen en wie weet word
je uitgenodigd om deel te nemen
in een kwartet.
Of je nu zelf het initiatief neemt,
of dat je wordt uitgenodigd, je
moet toch met verschillende
dingen rekening houden.
Natuurlijk staat voorop dat iedereen zijn eigen partij kan zingen.
Maar daarnaast moet een Icwartet
ook mikken op de lange termijn.

In het vorige nummer van
DABS-Th nes deden enkele
deskundigen uit de doeken hoe
belangrijk kwartet-zingen is
voor leden uit een koor. De
kwaliteit van het koor gaat
ermee omhoog. Deze keer geeft
de Amerikaanse muziekspecialist Jim Debusman enkele tips
voor toekomstige kwartetzangers. Dit is het laatste van twee
artikelen over kwartet-zingen.
In het blad The Harmonizer stelt
muziekdeskundige Jim
DeBusman van SPEBSQSA vast
dat gevorderde kwartetzangers
weinig moeite lijken te hebben
met het vinden van maatjes om
mee te zingen. Maar hoe zit het

De leden van Gas House Gang, Amerikaans kampioen in 1993,poseren
met de bekers die ze wonnen doordat ze alle vier het beste wilden bereiken.
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Leden van een kwartet zijn niet
alleen zangers, ze zijn ook vrienden. Ze moeten het minstens
goed met elkaar kunnen vinden.
Persoonlijke botsingen zijn waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van het uiteenvallen van
kwaneuen.
Alle neuzen in een kwartet
bchoren dezelfde kant op staan,
iedereen moet hetzelfde doel voor
ogen hebben. Bijvoorbeeld: willen de vier een serieus kwartet
vormen dat regelmatig bijeenkomt en repeteert om steeds beter
te worden, op te
treden en wellicht mee te doen
aan de competitie?
Als er maar een van de vier de
zaak te licht opneemt en de anderen zijn serieus bezig, dan zal het
niet lukken. Er is niets mis met
gelegenheidskwartetten, die
zomaar eens bij elkaar komen.
Maar voor een serieuze aanpak

zijn gezamenlijke doelstellingen
net w belangrijk als gezamenlijke
akkoorden.
Tegen de tijd dat het kwartet
eigen songs gaat kiezen en instuderen, moet eenstemmigheid
bestaan over de keuze van
materiaal. Daarbij moeten de vier
rekening houden met bijvoorbeeld een natuurlijke
neiging tot comedy, of tot show;
willen ze competitie-songs of een
combinatie van dat alles.
Weinig kwartetten zijn in staat
alle variëteiten te beoefenen. Dus
kan het een goed idee zijn te
bespreken of het kwartet zich
eens een tijd wil concentreren op
een enkel onderdeel tot er een
behoorlijk resultaat uit komt. Je
kunt altijd nog het repertoire uitbreiden of je ergens anders op
richten.
Stel dat de groep serieus wil
optreden of zichzelf wil bewijzen

in de competitie, dan wordt het
tijd om een coach te vinden. Die
vijfde man/vrouw hoeft geen
expert te zijn, maar meer een
goede luisteraar die kan venellen
wat hem opvalt, of wat hem koud
laat van het kwartet. Zo'n oordeel
is vanuit het kwartet zelf onmogelijk te krijgen.
Tegen de tijd dat je op zoek gaat
naar die flitsende sokken bij je
tenue, ben je waarschijnlijk ook
al bezig met die andere tijdvretende bezigheid van elk nieuw
kwartet het zoeken naar een
naam. In Amerika laten de meeste
kwartetten hun naam registreren
bij SPEBSQSA. zodat die naam
beschermd is. In Nederland
bestaat er zo'n regeling niet, tenzij men zijn naam laat registreren
bij een merkenbureau of de
Kamer van Koophandel.
Tot nu toe is er bij Nederlandse
barhershoppers niet of nauwelijks
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een conflict geweest dienaangaande. Er bestaat een soon gentIemen's agreement om elkaar wat
dat betreft niet voor de voeten te
lopen. Uiteraard verdient het aanbeveling eerst eens te kijken
welke namen zoal in omloop zijn,
ook bij de vrouwelijke kwanetten.
Het is slechts een van de problemen waarmee een beginnend
kwanet te maken krijgt. DABS
zal over die andere ook graag
informatie verstrekken.
Redactie

Ben je in het bezit van een computer met een modem, probeer
dan eens contact te leggen met
het Barbenhop Hamwnet, een
heel klein onderdeeltje van het
wereldwijde Internet.
Diegenen die al weten hoe dit
werkt, vertel ik natuurlijk
niets nieuws, maar voor de
anderen zal ik proberen het uit
te leggen.
Sinds enkele weken heb ik met
behulp van de computer via
Internet contact met barhershoppers in Amerika, Canada en
Engeland.
Internet is een wereldwijd communicatie-netwerk, eigenlijk
een verzamelnaam voor allerlei
netwerken die aan elkaar
gekoppeld zijn. Het is mogelijk
direct een abonnement op
Internet te nemen, maar dat vind
ik nog een beetje prijzig.
Vandaar dat ik gebruik maak van
een plaatselijk bulletin board
(BBS) hier in Veenendaal. Dit

BBS is ook niets anders
dan een computer met de daarvoor benodigde programma's.
Je wordt point (lid) op zo'n bulletin board, en deze hier
gaf ook als service de toegang tot
Internet.
De rest is eigenlijk heel simpel.
Ik schrijf thuis op mijn beeldschenn een bericht of briefje,
stuur dat via de telefoon over naar
mijn BBS, en dit zorgt dat het aan
de overkant van de plas komt.
Veelal 's nachts springen er over
de gehele wereld duizenden
computers automatisch aan, gaan
elkaar bellen en wisselen op
die manier de berichten aan
elkaar uit.
Net als bij het versturen van een
brief heb je een adres nodig,
anders weet de computer ook niet
aan wie hij het briefje moet
bezorgen.
Degene die je bij SPEBSQSA
verder kan helpen, is Brian
Lynch. Zijn Internet-adres is
brian-lynch@genie.geis.com en is
daar bereikbaar.
Als je Brian een bericht schrijft
en vraagt om de e-mail
informatie, stuun hij onmiddellijk
een verhaal hoe het werkt
en wat je moet doen om in
Harrrwnet te kwmen kijken en
te praten. Om de te ontvangen
post te kunnen lezen, bel je
minimaal eenmaal per week met
de Internet-computer of, zoals in
mijn geval, met het BBS om de
voor jou bestemde post op te
halen, en te lezen, gewoon met
een kopje koffie naast je.
Het verschijnen van het eerste
bericht op de monitor is een heel
aparte ervaring, temeer als je
bedenkt dat er meestal binnen
24 uur berichtterug komt.
Wil je meer infonnatie over
electronic mail, dan kun je mij
beUen, 08385-18215, en ik zal
je helpen voorzover mijn kennis

strekt. Of stuur mij een briefje per
e-mail. Via Internet ben ik op het
adres Roel@ichtus.lifenet.nl te
bereiken. Tot ziens op Internet.
Roei ten Klei

Het volgende nummer van
DABS-Thnes zal verschijnen
rond 24 juni 1995. Kopij gelieve
u uiterlijk drie weken tevoren (3
juni) te sturen aan:
Redactie DABS-Thnes
Koningin Julianaweg 16,
3628 BN Koekengen

Op de volgende zaterdagen in
1995 houden DABS-bestuur en
Raad van Afgevaardigden (RvA)
hun vergaderingen:
25maan
RvA
29 april
dageliJleS bestuur
20mei
RvA
2 september dagelijks bestuur
23 september Rv A
28 oktober
dagelijks bestuur
18 november RvA
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Penningmeester Gommert Burger van DABS overhandigt aan De Sox
het DABS-schi/dje. Van links af: half zichtbaar tenor Cor VISsers, dan
lead Alex Broekaart, bass Theo den Exter en bariton Judo Rasenberg.
Het kwartel De Sox heeft eind
vorigjaar het DABS-schildje
gekregen omdat het tien jaar
bestaat Het gebeurde op 17
december vorig jaar in de ijzige
kou te Terheijden, bij Breda. HeL
kwartet zou daar optreden in de
kerk, maar die was tijdens de
Kerstmarkt zo vol dat er voor
De Sox geen plaats was. Vandaar
dat ze buiten zongen.
Het kwartet behoort LOL de oudste
barhershop-kwartetten in
Nederland. Het werd ongeveer
tegelijk opgericht met The Gents'
en Why Four. De naam ontstond
uit de diepe bewondering van de
vier voor de wereldberoemde
close-harmony-groep The Nylons.
'Wij hebben onszelf iets lager
ingeschat, daarom noemden we
ons De Sox.'
Vorig jaar haalde het kwartet neL
de finale niet van de conventie.
Maar algemeen staan De Sox
bekend als een enthousiast en
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buitengewoon gezellig kwartet.
In 1984 zijn de vier, afkomstig uit

een jongerenkoor, begonnen met
Nederlandstalige liedjes waarvan
Judo Rasenberg, de bariton, de
arrangementen schreef. Ze
kwamen vervolgens in contact
met Heart of Hoiland Chorus,
toen nog onder leiding van Bob
Slavenburg. Die liet ze barhershop horen. 'Onze broeken zakten
ervan af. En van toen af waren de
vier geheel gegrepen. 'Het gaat
ons hartstikke goed', meldt tenor
Cor Vissers, 'we hebben weer
nieuwe nummers op het repertoire.' Hij vertelt dat ze vaak hun
keuze maken vanaf de conventiecd's uit Amerika. Vervolgens
vragen ze de bladmuziek op. 'Dan
blijkt vaak, dat het arrangement
heel anders is dan op de plaat
Maar onze Judo past ze dan aan.
En dan zien we wel of het goed
gaat of niet.'
Redactie

Sinds kort bestaat in Nederland
rde organisatie Contemporary A
Cappel/a Society ofAmerica, hier
genoemd CASA-NL. Deze wil
het a cappeil a zingen in het
lichte genre bevorderen. Daartoe
is onder meer opgericht de
A-Capella-Nieuwsbrief,
geredigeerd door Andy Tsjin.
Daarin worden vermeld: concertagenda's van a cappeila optredens,
cd-uitgaven, aankondigingen van
workshops, concert-recensies van
lezers, artikelen over muziektheorie en advertenties van lezers
die een nieuw lid zoeken.
Barhershoppers die mededelingen
van deze aard kwijl willen in de
A-Capella-Nieuwsbrief, kunnen
deze sturen aan CASA-NL, Van
Reigersbergenstraat 466, 1052
WE Amsterdam. Een abonnement
op de nieuwsbrief kost f. 7,50 per
jaar, over te maken op Amrobank
4908 31532, onder vermelding
van lidmaatschap CASA-NL, ten
name van A. Tsjin in Eindhoven.

DABS-TUNES

Tidal Waves in Rockanje en
The Duke Thwn Barhershop
Singers uit Den Bosch hebben
op 25 januari samen een promotie-avond verzorgd.
Hieronder hun enthousiaste
verslagen.
Toen wij van TiLtal Waves besloten
dat het hoog tijd werd een promotie-avond te organiseren om het
barbershop-zingen in onze regio
wat meer bekendheid te geven en
ons ledental wat op te krikken,
kwam onze dirigent Han Klein
Haneveld in gesprek met dirigent
Ger van Aart van Duke Town
Barbershop Singers. Die zag wel
mogelijkheden tot samenwerking.
De contacten kwamen snel tot
stand via Hans van den Brink.
Op onze vraag: Wat is het kostenplaatje van jullie medewerking?
was zijn antwoord: Niets, dat
doen barhershoppers voor elkaar.
Haast beschamend: niet alleen
hun kostbare tijd, maar ook de
kosten voor de bus etcetera stelden zij beschikbaar.

Het eindresultaat: drie nieuwe
leden waar we ook al erg blij mee
zijn.
's-Henogenbosch, dank dank
dank!
Loek Meerwaldt

secretaris Tidal Waves

Een minstens zo enthousiast
verslag kregen we uit Den
Bosch.
Begroeten, kennis maken en hernieuwen, lachen en spanning
afreageren in de consistoriekamer
tijdens het omkleden; daarna
inzingen. Nog nooit zijn we
ergens zo hartelijk ontvangen.
Half negen gingen onze fans de
kerk in en Ttdal Waves beet het
spits af. Leuke show, enthousiaste
dirigent en zangers, heerlijk
publiek.
Het Bossche kwartetAfterShave

bracht de handen al stevig op
elkaar, maar na de Duketown
Barbershop Singers volgde een
ovatie.
Na de pauze waren wij de eersten
en hetliep gesmeerd.
Nou weet ik wel dat in de kerk de
hel nietlosbarst maar het leek
erop. Wat een enthousiasme!
Gelukkig kon het hele koor toen
de kerk in om te genieten van
AfterShave en Tidal Waves. Aan
het eind van het coneen stroomde
ook nog het vrouwenkoor Sound
Waves binnen. Met alle liefuebbers in de kerk werd een tag ingestudeerd die een oproep bleek te
zijn om lid te worden van Tidai
Waves, een prachtige grap van de
dirigent.
Dirigenten wisselden elkaar af.
Daarna verhuisde het hele gezelschap naar een kroeg in de buurt,
waar iedereen gefêteerd werd in
een grandioze verbroedering. De
afierglow voelen we nou nog.
Tidal Waves bedankt, en welkom
in Den Bosch.
Joop Cornelis
een Duketown Barber bass

TAPPERIJ
EETCAFÉ

De Duketown Barhershop
Singers en hun kwartet After
Shave hebben samen met Ttdal
Waves voor een onvergetelijke
kennismakings- en promotieavond gezorgd die alom enthousiasme oogstte.

DE EETEBIJ
Voor barhershoppers die van de geneugten van het leven houden.
Breede Haven 13, 5211 TL 's- Hertogenbosch
Telefoon 073 - 145884
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het karnpioenskwanet The
Acoustix. Ook het huidige Britse
kampioenskoor Hallmark of
Harmony treedt er op.
Informatie bij conventiemanager
Ray Bylett 00 44 767 260657.

31 maarttlm 2 april

Conventie HoUand Harmony
De Koningshof, Veldhoven.
Inlichtingen bij Anneke Weeda,
03440-31565.

27 mei 1995, 20 uur
Slotconcert Tbe Granite States
Men uit Nashua, USA
in samenwerking met H eart of
Holland Chorus.
Theater De Kom, Nieuwegein.
Kaarten f. 10,-.
Reserveren: zie de advertentie in
dit blad.

12 en 13 mei

Coneentie DABS
De Doelen Rotterdam.
Informatie: Gommen Burger,
01102-43580
20 mei 1995,20 uur

26 tlm 29 mei 1995

5 juni, 7Weede Pinksterdag
Dolfinarium Barhershop
Festival
Barhershop tussen de dolfijnen
van 12.00 tot 16.00 uur. Met
Dolphin Barber Mates die dat nu
voor de vierde keer doen.
Medewerking verlenen een barhershop-mannenkoor en een vrouwenkoor van elders, alsmede
drie kwartetten, waaronder
Snapslwt uit Harderwijk.

Conventie BABS
Harrogate, Engeland
Met medewerking van het
Amerikaanse kampioenskoor
VocaJ Majority en waarschijnlijk

29 juni tlm 5 juli
Internationaal Koor Festival.
Musis Sacrum, Arnhem. Een
muziekfeest met vele tientallen

B.U.S.Y! in Concert
Jaarbeurs, Utrecht Internationale
barhershop happening met medewerking van o.a. Heart of
Holland Chorus en The Granite
States Men uit Nashua, USA.
Kaanen f. 25,-.
Reserveren: zie de advenentie in
dit blad.

Uw koor.

2- JO juli

Internationale Conventie
SPEBSQSA.
Miami, Aorida, USA.

30 juni- 7 juli 1996

Internationale Conventie
SPEBSQSA.
Salt Lake City, Utah, USA.

Uw C.D.

Voor geluidsopnamen van Uw koor bent U
bij ons al tien jaar aan hetjuiste adres! En bij
onze toch al complete G.O.-pakketten ontvangt U in 1993 zelfs 100 cassettes gratis!

Meer weten?
Bel, fax of schrijf vandaag nog.
Er ligt een brochure voor U klaar.
Dlpos Producties,
postbus 5032,
5800 GA Venray.
Tel. 04780 10251
Fax. 04780 12941
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koren uit de hele wereld. Op
zaterdag 1 juli zal het Gents'
Quartetuit Den Bosch tijdens een
van de concenen een gastoptreden verzorgen. Dus ook de barbershopstyle is op het festival
vertegenwoordigd. Op dinsdag
4 juli een concert van de eersteprijs-winnaars uit de wedstrijd.
Gedurende het gehele festival
straatzang.
Infonnatie bij het festivalbureau,
030-313174, fax 030-318137.

Het volgende nummer van
DABS-1\mes zal verschijnen
rond 24 juni 1995. Kopij gelieve
u uiterlijk drie weken tevoren (3
juni) te sturen aan:
Redactie DABS-1\mes
Koningin Julianaweg 16,

3628 BN Koekengen

DABS-TUNES

Elke barhershopper houdt van
zingen. De contributie aan het
koor loont nog meer als we
góéd zingen. Dus moeten we
daar allemaal hard aan werken.
Hoe beter elk lid afzonderlijk
zingt, des te beter klinkt ook
het koor of het kwartet. En dat
vergroot weer ieders plezier in
het zingen.
Vocale vaardigheden zijn
grondbeginselen voor elke uitvoerende groep. Individuele
zangles is eigenlijk de ideale
weg om vooruit te komen. Maar
velen van ons hebben daar geen
tijd of geen geld voor.
Desondanks is er een manier
om een betere zanger te worden: doe het zelf.
Met dit artikel beginnen we een
serie uit het blad Tht Pitch
Pipe van Sweet Adelines. Het
doel is informatie te verschaffen
waarmee elke lezer uit de voeten kan om zijn stem te verbeteren.
Een juiste houding is de basis
voor goed zingen. Als een leerling les neemt op een bepaald instrument, krijgt hij eerst te horen
hoe hij het moet vasthouden. Zo
is het ook met de stem. Omdat we
zingen met ons hele lichaam, is
het belangrijk te weten bij welke
stand er het beste geluid uit komt.
Daarbij streven we naar een vol,
vrij, open en goed resonerend
geluid. Dat kan alleen maar
afkomstig zijn van een ontspannen stem. De manier waarop
iemand staat, heeft alles te maken
met de vraag of het vocale
mechaniek vrij en ontspannen
kan blijven.

Goede houding, vanaf de voeten:
• Een voet iets voor de andere,
voeten enigszins uit elkaar
voor een goede balans
• Gewicht hangt naar voren
op de bal van de voeten, hielen lichtjes op de vloer
• Knieën ontspannen en soepel, niet op slot
• Bekken achterover gekanteld
• Borst opgetrokken en wijd
• Ribbenkast opgetrokken
vanaf het middel
• Schouders ontspannen, alsof
ze op een kleerhangertje
hangen
• Nek ontspannen, hoofd moet
vrij kunnen bewegen
• Hoofd in evenwicht
• Kin evenwijdig aan de vloer,
niet omhoog, niet omlaag
Veel voorkomende problemen
met de houding:
1. Knieën op slot. Wanneer de
knieën op slot staan, is het

lichaam uit balans. Dit veroorzaakt spanning, dus ook een
gespannen zanger. Laat het
lichaam op de bal van de voeten staan. Houd het staartbeen
ingetrokken om onwillekeurig
op slot zetten van de knieën te
voorkomen.
2. Holle rug. Soms probeert een
zanger zijn borst op te lichten
door de schouders naar achteren te trekken (waardoor hij/zij
er spanning op zet). Maar juist
de spieren rond de ribbenkast
helpen het borstbeen en daarmee de ribben op te heffen
vanuit het middel.
Als de zanger zijn schouders naar
achteren trekt in plaats van
zijn borstbeen op te trekken,
en als hij ook het bekken niet
achterover kantelt, dan is een
holle rug het gevolg. Met zo'n

gespannen, onevenwichtige
positie is een goed geluid
onhaalbaar.
3. Ingezakte borstkas. Als een zin
is gewngen en de zanger haalt
adem, heeft de ribbenkast de
neiging weer naar het middel
te zakken. Als dit gebeurt, zakt
ook het borstbeen omlaag. Let
er tijdens het zingen op dat het
borstbeen omhoog blijft en ga
het inzakken van de ribbenkast
tegen.
Mogelijk heeft iemand andere
problemen met zijn houding dan
hier staan beschreven. Controleer
dat in de spiegel en vergelijk de
eigen houding aan de hand van de
illustratie op de volgende pagina.
Ga na of de eerder genoemde tien
regels kloppen (voeten, gewicht.
knieën enzovoort).
Er zijn ook talrijke boekjes te
vinden die de houding tijdens het
zingen beschrijven. Als alle zan.
gers in een koor goed staan, veroorzaakt dat een opmerkelijk verschil in sound.
Wie zijn zanghouding verbetert,
zal ook een verbetering opmerken
in de kwaliteit van zijn stem.
Volgende keer kijken we naar het
onderdeel ademen.
Betty Tracy, Sweet Ade/ines
dirigente Houston Tidelanders
Chorus

Oefening
Het is van belang tijdens het zingen steeds op de eigen houding te
blijven letten. Het handhaven van
een correcte houding, al is het
maar bij één song, vereist kracht
en controle. Regelmatig oefenen
bevordert kracht en uithoudingsvermogen.
Hier volgt een eenvoudige oefening die erop gericht is kracht en
uithoudingsvermogen te ontwikkelen in de spieren rond de
13
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ribbenkast. Daardoor zijn deze
beter in staat gedurende langere
tijd de ribbenkast hoog en wijd te
houden.

* Adem diep in door de neus, zo
diep mogelijk, maar ronder spanning te zetten op borst of schouders. Laat de ribbenkast uitzetten.
* Adem nu uit met een sissend
geluid alsof lucht uit een band
ontsnapt Tel tegelijk van 1 tot 8.
Weersta de neiging de ribbenkast
te laten inzakken tijdens het uitademen. Gebruik de spieren rond
de ribbenkast om deze hoog en
wijd te houden.

* Doe dit dagelijks enige tijd.
Bouw de tijd van uitademen op
tot zestien tellen. Houd de ribbenkast hoog en wijd.
* Let op dat de oefening spanning
kan veroorzaken in borst of
schouders. Deze kan ontstaan
doordat men te lang doorgaat

CONTROLEER UW LICHAAMSHOUDING
Bijschrift bij lichaamshouding

Hoofd rechtop
Kin evenwijdig aan de vloer
Nek ontspannen
Schouders ontspannen
Borst hoog en wijd
Ribbenkasto~og

vanuit het middel
Bekken achterover gekanteld
Knieën ontspannen, flexibel
Gewicht op de bal
van de voet
Voeten op comfortabele
afstand van elkaar, de ene
iets voor de andere

14

