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Nieuw seizoen staat bol
van grote evenementen
Allereerst wil
ik iedereen
hartelijk welkom heten aan
het begin van
een nieuw en
vooral enerverend barbershopseizoen. De pitches kunnen
weer uit het vet en op zuiverheid
worden getest. We gaan een vol
seizoen tegemoet. Niet alleen
hebben we een groot aantal jubilerende koren en kwartetten.
Komend jaar bestaat ook DABS
tien jaar.
ln dat kader heeft het bestuur de
afgelopen zomer een aantal
ideeën gelanceerd die in de loop
van het jaar met uw hulp uitgewerkt
kunnen worden. De uitgangspunten voor deze ideeën zijn de
rol van DABS als bindende factor
tussen haar leden en de voortrekkende rol van DABS als nationale
vereniging.

Massale presentatie
Concreter betekent dit dat we
ernaar streven mogelijkheden te
scheppen die voor individuele
koren en kwartetten misschien niet
haalbaar zijn: het samenbrengen
van koren en kwartetten buiten
conventieverband, en een massale
presentatie van het barbershop-

zingen buiten de reeds bestaande
kring van beoefenaren. Een en
ander betekent dat wij elkaar
verschillende keren zullen zien en
horen. De onderlinge band wordt
daardoor sterker. De massale
presentatie van zoveel enthousiaste
barhershoppers op verschilJende
momenten moet tevens zorgen
voor grote aandacht en publiciteit.
Dubbel-cd
og concreter betekent dit voor
het komend jaar dat we voorafgaand aan de conventie met alle
DABS-Ieden een dubbel-cd
willen opnemen. Niet zozeer
bedoeld als kassucces maar meer
als historisch document in het
jaar dat DABS haar tienjarig
bestaan viert. Tijdens de conventie
wordt deze unieke cd gepresenteerd. De deelnemende leden
krijgen hem dan ook uitgereikt.

Harmony college
Na de conventie in april houden
we vervolgens in juni een harmony
college met een tweeledige opzet:
verdubbelde coaching én kleinere
groepen. Voor zowel koren als
kwartetten belooft dit een leerzaam
en inspirerend weekend te worden.
Openluchtconcert
Als klap op de vuurpijl hebben in

de maand september een groots
openluchtconcert gepland in een
schilderachtig gelegen amfitheater. Dit feeërieke decor vormt
de achtergrond voor een middag
en avond lang genieten van
barhershop en een babecue voor
alle deelnemers. Een bevriend
buitenlands koor heeft inmiddels
zijn medewerking toegezegd.

Nadere informatie
Wilt u het nog concreter? Tijdens
de RvAvan 28 september heeft
uw afgevaardigde nadere informatie gekregen. Vraag hem naar
de details. Duidelijk is intussen
wel dat het tienjarig bestaan van
DABS tot in de grootste koren en
de kleinste kwartetten te horen
zal zijn.
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Logo-prijsvraag
De rode draad door alle festiviteiten is het jubileum-logo.
Daarvoor is een prijsvraag uitgeschreven. Alle mannelijke
barhershoppers in Nederland zijn
uitgenodigd om hun tweedimensionale creaties vóór 31 december
1996 op te sturen aan onze
pr-man Watze Watzem<l. Het winnende ontwerp zal onder andere
op de hoes van onze
gezamenlijke dubbel-cd te
bewonderen zijn.
Heren, de leuke dingen waarover
ik schreef in DABS-tunes van
juni, kunnen wat het bestuur en
mij betreft losbarsten.
Dus: Let's GO!
Johan Kruyt, president

Veel Amerika
Veel Amerika in dit nummer.
Geen wonder. Voor het eerst in de
geschiedenis van DABS hebben
een koor en een kwartet
meegedaan aan de internationale
competitie. Het gebeurde in Salt
Lake City, Verenigde Staten, in
een basketbalstadion met zeventienduizend toeschouwers.
The Heart of Holland Chorus
eindigde als 22e, laatste derhalve.
Maar wie de concurrentie heeft
gezien en gehoord, (en de cijfers
heeft gezien), zal meteen toegeven
dat zo'n plek buitengewoon
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eervol is voor een land waar
barbershop nog geen twintigjaar
bekend is.
Hetzelfde geldt voor Members
On/\', het ederlandse kwartet
dat iich in het hol van de leeuw
waagde. Eén na laatste van achtenveertig kwartetten. En ook hier
laat de uitslag zien dat het
resultaat voldoende is. Voor
beide groepen geldt: als ze dertig
jaar geleden waren opgetreden
met deze kwaliteit, zouden ze
hoog geëindigd zijn. We kunnen
dus trots zijn op koor en kwartet
dat voorlopig toch maar
geschiedenis heeft gemaakt.

Kwartettendag
op 10 november
in Zaandam

De vraag is of er binnenkort weer
Nederlanders op het Amerikaanse
podium zullen staan. Volgend jaar
zeker niet. Tussen de Nederlandse
conventie en de Amerikaanse zit
zo weinig tijd dat de Nederlandse
winnaars zich nauwelijks kunnen
voorbereiden. Het jaar daarop
misschien. Maar dan is de kans
dat een Europese kampioen wordt
afgevaardigd al groter. Voordien
moet Nederland het opnemen
tegen de Engelsen en de Zweden.

De kwartettendag die in de vorige
DABS-tunes reeds werd aangekondigd, wordt definitief gehouden
op zondag I 0 november in het
schoolgebouw De Speelman aan
de Tjotterlaan 2, Zaandam. Alle
bestaande, ook de nieuwste,
kwartetten hebben ingeschreven,
op één na die was verhinderd. Er
doen meer dan zestig man mee.
Rob Hofland die de organisatie
op zich heeft genomen, was nog
bezig een vierde coach te zoeken.
Toegezegd hadden al drie leden
van het kwartet Why Four, te
weten Jan de Graaf, Joost Kemme
en Ton Buijk. Als vierde man
zocht Hofland de dirigent van
Whale City Sound, Bob
Slavenburg. Ook Wim
Lubberding van 4Again zou een
goede kandidaat zijn.
De coaching in Zaandam wordt
opgedeeld in blokken van drie
kwartier, tussen 's morgens tien
en 's middags vijf uur. De dag
wordt besloten met optredens van
iedereen voor iedereen. In de toegangsprijs van ongeveer f 15 zijn
koffie en lunch begrepen. De
kwartetten hebben reeds rechtstreeks informatie gekregen van
Rob Hofland, of ze krijgen deze
alsnog.

Het betekent dat barhershoppend
Nederland zich met overgave
moet storten op opleiding en
training. Het niveau moet
omhoog als we internationaal
willen blijven meetellen.
Redactie
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Heart of Holland Chorus klonk
alsof het dubbel zo groot was
'Met slechts 35 man op de risers
klonk het Heart of Holland
Chorus met gemak alsof er twee
keer zoveel stonden. Ze zongen
All that I ask is Love met eenvoudige, subtiele gezichtsexpressie
en bewegingen die de song goed
ondersteunden.' En:
'Ik heb veel grotere koren gezien
die absoluut uit hun dak gingen
bij de tweede song Happy feet,
met zo'n wilde choreografie dat
je je afvraagt hoe ze bij al die
gymnastiek nog kunnen zingen.
Maar deze kerels hielden het
simpel en bondig met danspasjes
uit charleston en rumba tussen de
andere bewegingen in. Ze kregen
luide toejuichingen van de menigte, en ik kreeg achteraf
ook veel positief commentaar
over ze te horen.'
Zo schreef de speciale Harmonetreporter Steve Tremper over het
optreden van het Nederlandse
kampioenskoor The Heart of
Holland Chorus op de internationale conventie in Salt Lake City
op zaterdag 6 juli. De ervaring
was, blijkens de reacties van de
koorleden achteraf, overrompelend.
Maar ze hadden ontspannen staan
zingen in de wetenschap dat ze
geen schijn van kans hadden op
een internationaal kampioenschap.
Vergeleken met de uitbundigheid
die de Amerikanen (en vergeet de
Zweden niet!) op de risers ten
toon spreidden, leek de presentatie
van de Nederlanders enigszins
ingetogen om niet te zeggen
terughoudend ('we doen het wel,
maar moet dit nou allemaal').
Maar ook bij jurylid Steve Plu mb
viel dat soort presentatie zeer goed.
Hij gaf zelfs 80 punten, aanzienlijk hoger dan zijn collega's die

tot 70 punten hoogstens kwamen.
De 80 punten verdiende het koor
met Happy Feet, waarvan de
koorleden zelf vonden dat het
tempo geheel uit de hand liep.
Maar de zaal reageerde ovationeel.
Het totaal behaalde aantal punten
voor Heart of Holland Chorus
was voor muziek 669, voor
presentatie 682 en voor zingen
696 (2047). Daarmee eindigde
het koor als 22e en laatste. Klinkt
wellicht denigrerend, maar het
een na laatste koor eindigde niet
veel beter. Dat was het Chorus of
Genesee uit Rochester, staat New
York. Dit behaalde 701 punten
voor muziek, 713 punten voor
presentatie en 746 punten voor
zingen.
The Heart of Holland Chorus, als
eerste Nederlandse koor op een
internationale competitie, heeft
zich goed laten zien.

World Jamboree
Ook de reacties na het optreden
in de World Harmony Jamboree
waren goed. Het koor opende met
Alexander's Ragtime Band en
ging verder met IJ there 's never
been an lreland. Het ontlokte een
toeschouwer de opmerking: 'Ik
had niet kunnen dromen ooit een
Hollands koor in het Engels over
Ierland te horen zingen, en dat in
Salt Lake City.'
Eerder genoemde Steve Tremper
was onder de indruk.
'U zou het bewonderende 'oooh'
vanuit de zaal gehoord moeten
hebben bij de superzacht gezongen
tag, en toen het donderende applaus.'
'Daarop volgde de leuke uptune
Barhershop twist, met een soort
Chubby Checker-choreografie
voor de voonte rij. Hun laatste

nummer was Tulips from
Amsterdam, en dat was fantastisch.'
Voor dit nummer had Hilda Kop,
de vrouw van zanger Jan Kop een
levensgroot draaiorgel geschilderd op een doek dat uit
Nederland was meegenomen en
tijdens de uitvoering het toneel op
werd gedragen. De Amerikanen
in de Kingsbury Hall vonden het
schitterend.

De winnaars
Vooraf was de verwachting dat de
strijd zou gaan om Ambassadors
of Harmony (dirigent Jim Henry),
Masters of Harmony (Greg Lyne)
en New Tradition (Jay Giallombardo). Die verwachting was
juist. The Vocal Majority onder
leiding van Jim Clancy deed dit
jaar reglementair niet mee,
wegens het kampioenschap vorig
jaar.
De Masters of Harmony werden
de winnaars.
Tweede werd het koor New
Tradit ion, gekleed als een leger
tinnen soldaatjes. Als derde eindigde Ambassadors of Harmony.
Punten.
Opvallend was niet alleen de
grootte van de winnende koren;
allemaal hebben ze honderd man
of meer op de risers staait. Ook met
hun discipline en hun uitstraling
doen ze voor elkaar niet onder.
Maar het meest springt eruit dat
ze met hun presentatie bijna
professioneel te werk gaan. Zo
hadden de Masters of Harmony
de theaterregisseuse Gerry Geis
ingeschakeld. En de zangers op
de eerste rij hadden wel degelijk
een danscursus gevolgd.
Redactie
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Voor de liefhebbers de uitslag van de eerste vijf koren
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Koor
··························································
I Masters of Harmony
2 New Tradition
3 Amb. of Harmony
4 Phoenicians
5 Southern Gateway

Song
......................................................................................
Love Me, And The World Is Mine
All Aboard For DixieLand
All The Little Toy Soldiers
The Toy Soldier March
The Birth OfThe Blues
South Rampart Street Parade
May I lever Love Again
Baby Face/Exactly Like You
Rockabye Baby With Dixie Melody
Jolson Medley

p z
.................................

M

478 471 483
475 478 480
445 466452
466 481 464
455 460450
462 476 458
446449 460
454 468 463
432 449 438
438 457 438

Tot
2865
2774
2761
2740
2652

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

Memhers Only
grijpt zijn kans
in Amerika
'Het is zó goed de~e kerels de
kans te geven om voor deze club
van echte barbershop-liefhebbers
te zingen.' Zo reageerde Harmenetreporter Steve Tremper op het
optreden van Memhers Only in de
kwartettencompetitie. Hun Baby
medley klonk volgens hem net
als de versie van het topkwartet
Chiefs of Staff.
Members Only deed het goed, liet
Tremper weten op het internationale computer-netwerk voor barbershoppers, en ze hadden net
zo'n plezier als het publiek.
Bij de song The little boy zoomde
de camera in op het gezicht van
lead Jan François en, schreef
Tremper, 'ik werd getroffen door
die gekwelde blik waarmee hij
het lied bracht, met heel zijn hart;
het is zo'n schitterende song en
ze zongen hem goed'.
Members Only bracht het met
zijn optreden tot een zevenenveertigste plaats. Uitslag: 653
punten voor Muziek, 671 punten
voor Presentatie en 667 voor
Zingen. Totaal 1991 punten.
Een na laatste werden ze, met
ruim honderd punten meer dan

4_

The Aristocrats uit NieuwZeeland die als laatste eindigden.
Het Zweedse kwartet Old Spice
ver{!iende net weer honderd
punten meer dan Members Only.
Zo bevinden deze kwartetten zich
kwalitatief allemaal in de buurt
van het semi-professionele,
Engelse kwartet Nickelodeon,
dat lange tijd heeft opgetreden in
Eurodisney, Parijs.
Voor een eerste optreden op een
wedstrijd van zo hoog niveau,
mag Members Only niet klagen.
Hun kwaliteitligt duidelijk hoger
dan die van Amerikaanse kampioenen uit de veertiger, vijftiger
jaren. En die, zo kregen de
Nederlandse kwartetleden te
horen, zouden op een wedstrijd
van dit niveau geen schijn van
kans maken.
De dag tevoren had Members
Only opgetreden in Kingsbury
Hall tijdens de World Harmony
Jamboree. Steve Tremper: 'Ze
waren het eerste Nederlandse
kwartet op een SPEBSQSAconventie. Ze zeiden zo vereerd
te zijn te mogen optreden dat ze
vele uren naar CNN en David
Lenerman op tv hadden gekeken
zodat ze met ons konden leren
praten!'
'Ze zongen als uptune Cabaret
Time, enje voeten tapten automa-

tisch mee. Toen volgden Don 't
blame me en O~d Cape Cod, maar
hun echt ontroerende slot leidden
ze in met het verhaal dat Holland
bekend staat om zijn kunstschilders en dat ze ons een beeld
wilden schilderen van Holland
met hun laatste song Thinking of
Holland. Dat was echt schitterend.'
Complimenten alom voor Nederlands beste kwartet, Mernoors
Oni y. 'Titey did a good job', zei
jurylid (presentatie) Steve Plumb
achteraf.
Hoe hoog de kwaliteit ligt in
Amerika, showden kwartetten
als Nightlife (2765 punten In de
finale) en Yesteryear (2787).
Hier roept de oplettende lezer dal
Yesleryear de beste was. Voor de
tinale is dat juist, maar de cijfers
uit kwart- en halve tinale werden
meegerekend voor de einduitslag.
Nightlife leek een nieuw geluid in
te luiden, een gecompliceerde
manier van zingen, met moeilijke
akkoorden, veel swipes en
crossings, veel wisselingen ook
tussen bariton en lead. Naar
Nederlandse begrippen zingen
de toppers van 1996 keihard,
maar uiterst kunstig.
FRED sprong er vooral uit met
schitterende, razendknappe,
komische acts, waarbij de klank
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amusement. Het publiek liet dat
overduidelijk blijken. Het ging
compleet uit zijn dak in die arena
van Delta Centre. FRED staat wat

goed gehandhaafd bleef. Dit
kwartet maakte de indruk nauwelijks voor een ereplaats te willen
zingen, maar vooral voor het

populariteit betreft onbetwist
bovenaan.
Redactie

Hieronder de uitslag van de finale in de kwartellencompetitie

Kwartet

Song
oooooooooooooooooooooooooooooooooo.ou•oooooonooooo•••-•·•u..,o•oooooooo.oo.oo••·• - u

•••••oooooooooooooooooooooooooooouoooooooooooooooooooooot

I Nightlife
2 Yesteryear
3SRO
4FRED
5 BSQ

Sailin' Away On The Henry Clay
Stars Fell On Alabama
Son Of The Sea
The Band Played On
Breezin' Along With The Breeze
When You Wish Upon A Star
Sweet Adeline (Parody)
Quartet Hose Medley
Birth OfThe Blues
The Song Ts Ended

Di rigent Tom de Rooij:

Zingen belangrijk, maar toch
eens kijken naar choregrafie
'Tn Amerika kan een kampioen
het zich permitteren eenmaal per
jaar een arrangeur uit te nodigen
die speciaal voor dat koor een
stuk arrangeert. Dan halen ze er
ook nog een beroepschoreograaf
bij. Nederlandse koren moeten nu
niet ineens willen wat in Amerika
wel kan. Liever even wachten en
zorgvuldig opbouwen.' Zo zit
dirigent Tom de Rooij voor zich
uit te denken, kort na het optreden
van zijn Heart of Holland Chorus
op de conventie van SPEBSQSA
in Salt Lake City.
Hij zit met zijn koor in een touringcar die de Hollanders naar de
Niagara-watervallen brengt.
Het initiatief voor een driedaags
verblijf in Buffalo bij de Canadese
grens is van het koor Frierids of
Harmony. Het heeft daar een sluitend programma georganiseerd,
met een openlucht optreden, het
bekijken van honkbalwedstrijd,
een bezoek aan de Hollandse
Club en elke avond wel een andere

party. De rit naar de watervallen
is ook zo'n evenement. Terwijl
het Amerikaans/Canadese landschap voorbij glijdt, verdiept De
Rooij zich in de mogelijkheden
van het Nederlandse barbershopzingen.
Natuurlijk was ook hij geïmponeerd toen de Amerikanen met
bijna professionele shows kwamen
op het toneel van het Delta Centre,
een basketbalstadion met twintigduizend zitplaatsen, voor meer
dan driekwart, tot aan de nok,
gevuld met toegewijde barbershoppers. 'Onbeschrijflijk', vindt
Tom de Rooij, 'dit was mij nog
niet overkomen'. 'Toch was ik tijdens ons optreden niet zenuwachtig. Het koor was op de top van
zijn vermogen en dit maken we
voorlopig niet meer mee.'
Hij vertelt hoe het Heart of
Holland Chorus zorgvuldig naar
de wedstrijd toe heeft gewerkt.
Een deel van het koor kon niet
mee. Vandaar dat De Rooij niet

M

p

z

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

453 461 464
453 470 464
462 468 472
455 466 464
432 449 438
404457 443
442 470 432
436 480 428
439 446 436
422 448 435

Tot
2765
2787
2623
2688
2626

uitsluitend de conventiesongs
heeft gewerkt, maar ook aan
nieuw repertoire voor iedereen.
'Pas de laatste twee weken zijn
we gezamenlijk aan de gang
gegaan met de conventiesongs
Alltlwt I ask is love en Happy
fee/. Met deze groep zijn we drie
dagen onderweg geweest naar de
wedstrijd. Dat geeft toch een
bepaalde sfeer. Waarschijnlijk
was het de eerste en de laatste
keer dat we zoiets hebben meegemaakt. Na terugkeer gaan we op
13 augustus meteen aan de gang
met het voorbereiden van ons
jubileumconcert op 17 november.
Daarin gaan we met het koor en
onze kwartetten laten zien wat er
in vijftien jaar Nederlandse barhershop allemaal is veranderd.'
De Rooij denkt alweer vooruit.
Maar er was nog altijd dat
optreden tijdens de wedstrijd.
Hij herinnert zich hoe het hele
stadion doodstil was nadat de
pitch had geklonken. Hij herinnert zich ook de lachsalvo's als
reactie op de grappen in de
bewegingen, vooral bij Happy
feet. 'Dat geeft een extra kick.
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Toch waren de bewegingen wat
geforceerd, denk ik, vanwege de
spanning·, concludeert hij achteraf.
Bij het zien van de Amerikaanse
koren heeft hij geleerd dat de
choreografie een andere aanpak
vereist dan vroeger. De grote
koren maken er spektakel van.
Veel beweging, schitterende
costuums, attributen vol glitter.
Zo werkten zowel de Masters
(nummer I) als de Ambassadors
(nummer 3) of Harmony allebei
toe naar een spectaculaire eindpose. Allebei werkten ze aan een
speciale opbouw van het koor en
ze gebruikten attributen die aan
die opbouw een letterlijk schitterende afwerking gaven. Het ene
koor met muziekinstrumenten,
het andere koor werkte naar een
slot toe waarin de zangers de
Amerikaanse vlag verbeeldden.
New Tradition (nummer 2) was
geheel aangekleed als tinnen soldaatjes met rood-witte uniformen.
Elke beweging klopte, even houterig (tinnerig) als bedoeld was.
Maar die tinnen soldaten zijn niks
voor Tom de Rooij. Hij laat zich
niet afleiden. 'Tk wil geen gigantische show waarbij het zingen
onbelangrijk wordt. Het zingen
blijft voor mij het belangrijkste.'
Twee andere aspecten zijn hem
ook opgevallen. Voor de wedstrijd
kiezen de koren vaak één thema
voor de twee songs en ze gebruiken voor allebei dezelfde, toepasselijke attributen. Ook de discipline bij de topkoren is hem
opgevallen. 'Ze doen ook veel
met hun gezichten en hun lichamen. Toch vind ik dat soms overdreven, beetje te gemaakt af en
toe. Het moet wel echt zijn. In
Nederland echter doen de gezichten vaak helemaal niets. Ik moet
er nog eens over nadenken hoe
we dat aanpakken.'
Hoewel hij het niet precies kan
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formuleren, heeft Tom de Rooij
de indruk dat barhershop bezig is
te veranderen. 'Zelfs de Zweden.
Zo agressief als die waren.' De
Zweedse The Entertainmen
presenteerden zich tijdens de
World Jamboree als rauwe
Vikingen. De presentator leidde
het optreden in met de opmerking
dat 'een vrouw zich ook graag
laat benaderen met teder...
geweld.' En daar brak een
(overigens goed gezongen) pandemonium los, aan het slot waarvan de dirigent van het podium
werd gedonderd. Publiek enthousiast, want komisch was het ook
wel. Maar de producer van de
Jamboree, Bob Bisio, stelde zichzelf achteráf ook de vraag of het
zo wel moest. Tom de Rooij
eveneens. Hij noemt liever als
voorbeeld de winnaars Masters
of Harmony, 'zo volmaakt van
klank, van choreografie en van
interpretatie, terwijl het zingen
toch goed bleef'.
Hij constateert ook dat afstanden
voor de Amerikanen niets uitmaken. Bekend is dat zangers van de
Vocal Majority soms honderden
mijlen per week afleggen om te

kunnen repeteren. 'Als je nu
nagaat dat het New-Yorkse Big
Apple Chorus zestig leden telt
op vijftien miljoen inwoners, dan
doen wij als DABS het nog niet
zo slecht met 530 leden op eveneens vijftien miljoen inwoners.'
Verder zou De Rooij graag zien
dat er in Nederland op gezette
tijden een beoordeling komt van
deskundige, onafhankelijke juryleden. Het hoort bij zijn uitgangspunt dat kwaliteit bovenaan hoort
te staan. 'DABS zou elk half jaar
een aantal deskundigen over moeten laten komen. De kosten kun je
verdelen over de koren en kwartetten die meedoen in de beoordeling.'
Ter verbetering van de kwaliteit
van zijn eigen koor stelt De Rooij
zich een vijfjarenplan voor, waarin speciaal wordt gekeken naar
onderdelen als techniek, showkleding, choreografie en sectional
rehearsals. In het plan zit ook
weer het opnemen van een cd,
zoals vorig jaar gebeurde met
Winter Wonderland. 'Je moet je
als koor een totaal doel stellen,
niet van liedje naar liedje werken.'
Wat kwartetten betreft, merkt
Tom de Rooij op meer moderne

Tom de Rooij laat zijn koor zingen tijdens een tussenstop op de
luchthaven van Chicago.
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muziek te hebben verwacht. 'De
keuze wa vooral veilig, traditioneel, weinig muziek uit de jaren
vijftig en zestig. FRED was een
uitzondering. Het is opvallend dat
kwartetten óf fantastisch zingen,
zoals Nightlife, óf zich totaal aan
de humor wijden, zoals FRED. Er
zit niks tussenin.'

Bill van Heek'Velen van ons

hadden tranen in de ogen'
'Als we ooit een Europese
conventie krijgen, moeten we nog
maar zien dat we weer kampioen
worden en naar Amerika gaan.'
Voorzitter BiJl van Heek van
Heart of Holland Chorus is dik
tevreden na de Amerikaanse
conventie. 'We hebben nog nooit
zo lekker gezongen. Velen van
ons stonden na afloop met tranen
in de ogen. Het was zo emotioneel,
er ging zo'n power van uit.'
Van Heek geeft zijn mening aan
de houten tafel in de ruimbemeten
tuin van Bim en Marion Rowlands, het echtpaar dat hem
onderdak verleent in Buffalo
waar Heart of Holland Chorus
te gast is.
De grootste indruk onderging hij
'toen we als klein groepje op het
podium stonden tegenover zoveel
duizenden mensen.' Naderhand
kwamen er Amerikanen op hem
af om te vragen hoeveel het koor
repeteert . 'En als je dan zegt dat
je maar eens in de week repeteert,
knikken ze 'goeie kwaliteit'.
Tijdens de voorbereidingen voor
de reis ontstond volgens Van
Heek al dat 'gigantisch grote
saamhorigheidsgevoel, een
grote kick en die draag je met de
dirigent als bindende factor aan
elkaar over.' Het besluit om deel
te nemen veroorzaakte volgens de
voorzitter 'nóg meer enthousiasme
in het koor, om zich in te zetten,
maar vooral ook om mooi te
zingen, technisch.'

'Je wih natuurlijk nooit als laatste
eindigen. Maar we hebben gezongen voor wat we waard waren.
We zijn voluit gegaan.'

Eib Vink, veteraan: Veertien
dagen in spanning
'Zo' n massa mensen, die allemaal
klappen en juichen. Dat gebeurt
bij ons te weinig.' Als Eib Vink
het optreden in Amerika moet
samenvatten, heeft hij maar één
woord: 'Overdonderend'. Eib
Vink (65) zit het langst bij het
Heart of Holland Chorus, hij is
ook een van de barhershoppers
van het allereerste uur. Had dus al
heel wat optredens meegemaakt,
maar was nog nooit op de
Amerikaanse conventie geweest.
'lk had er moeite mee de eerste
noot uit te brengen. Er schoot een
brok in mijn keel. Maar daar zette
ik me overheen, want ik moest
zingen tenslotte.'
Vink staat aan de rand van de
Niagara-watervallen te mijmeren,
op reis met zijn eigen koor en met
het koor uit Buffalo waar de
Hollanders te gast zijn. Hij had er
verschrikkelijk over in gezeten of
hij wel mee kon. Want vier weken
tevoren had hij een wervelfractuur

opgelopen. Dat gebeurde toen hij
in Amstelveen een vrouw die van
de fiets viel, een handje toestak.
'Een dreun en daar lag ik op de
stoeprand, ik weet er niks meer
van.'
!n het Amsterdamse VU-ziekenhuis dacht hij alleen maar 'als ik
maar op tijd ben voor Amerika'.
'[k heb veertien dagen in spanning
gezeten', vertelt hij in de dampige
mist boven de waterval. Tenslotte
vond de chirurg dat hij maar
moest gaan, maar geen koffers
sjouwen. 'Dat doen de maten nu
voor me.'

DABS-president Johan Kruyt:
Goed om te zien wat anderen
doen
'Dit was an opportunity of a
lifetime'. De kersverse DABSpresident Johan Kruyt vervalt in
de taal van zijn gastheren als hij
een reactie geeft op het optreden
van zijn Heart of Holland Chorus.
Net benoemd, valt hij met zijn
neus in de boter, de kans van zijn
leven. 'Het is belangrijk om
plezier te hebben van je hobby',
adviseert hij met een grijns,
onderweg van Buffalo naar
Boston, tijdens een stop in

Eib Vink voor de bus die hem langs de Niagara-watervallen brengt.
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Toronto, Canada. Hij buit het
verblijf ter gelegenheid van de
conventie nog eens uit met een
paar dagen vakantie.
Over de conventie zelf: 'Het is
machlig om al dat publiek torenhoog in het stadion te zien. Maar
het is ook goed erop te lellen wat
andere koren doen, bijvoorbeeld
aan pre entatie. Die grote koren
spreken niet zomaar van een
song, maar van een package. Ze
nemen een thema, zoeken er de
nummers bij en die kleden ze
helemaal aan.'

'De Amerikaanse koren zien er
dan ook professioneel uit en ze
geven zich voor honderd procent,
veel meer dan wij in ederland.
Wij zingen de song en dat is het.
Maar blijkens de jury is de stage
presence toch ook niet alleen
zaligmakend.'
Heart of Holland Chorus heeft
naar de mening van Kruyt helemaal geen gek figuur geslagen.
'Dertig jaar geleden zouden we
met deze score gewonnen hebben. We hebben als Nederlanders
een prima visitekaartje afgegeven.

Bovendien is deze conventie een
bron van inspiratie, vooral toch
ook op het gebied van stage
presence.
Jacques de Jong

Friezen maken
nieuwe start
De Friezen zijn na het ter ziele
gaan van de North Coast Singers
toch weer opnieuw begonnen.
Het groepje dat overbleef,
besloot in februari opnieuw van
start te gaan met een kennismakingsavond. Daar verschenen
25 kandidaat-leden, van wie er
19 overbleven. The Frysian
Harmonizers heel het koor nu.
Mebius Langhout heeft de leiding
op zich genomen als dirigent en
tevens, tijdelijk, als voorzitter. In
mei kwam het koor tot de officiële
oprichting. 1a de vakantie, eind
augustus heeft het koor met
animo de draad van het repeteren
weer opgepakt. In oktober zit er
al een gastoptreden in bij The Lily
Leaves (De pompebladeren), de
vrouwelijke tegenhanger in
Leeuwarden, aangesloten bij
Holland Harmony.
Redactie

Johan Kruyt schrijft een kaartje naar zijn medebestuursleden van DABS
op een terrasje in Toronto, Canada.
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Memhers Only over dollars, FRED
en de 'onbeschreven factor'
't Is me wat met die Amerikdanse
barbershoppers, beste lezer.
Ofwel, ze kunnen d'r wat van.
Dan denk je dat je het niet onaardig
doet hier in Nederland (is ook een
beetje zo), word je potverdorie
zevenenveertigste. Maar, eerlijk is
eerlijk DABS 'ers, we waren niet
met valse hoop vertrokken, we
hadden dit een beetje verwacht.
Het was atlemaal nogal indrukwekkend in het verre Amerika.
Niet alleen de conventie, maar
ook het land, zijn inwoners en
die verdijde allemaal op elkaar
lijkende coupures van het Dollarbiljet.
Via New York naar Chicago,
zo'n vierentwintig uur onderweg.
Na de eerste nacht in Chicago
met onze gehuurde de auto het

verkeer in, op weg naar Kenosha,
hoofdkwartier van SPEBSQSA.
Na drie rondjes begonnen we in
down town Chicago al aardig de
weg te weten.

Op bezoek bij de oprichter

In de prachtige Harmony Hall
van SPEBSQSA aan het
Michigan-meer kregen we een
hartelijke ontvangst van de kersverse directeur Darryl Flinn. De
hele staf werd opgetrommeld.
Komt dat zien: Dutchics in the
house! We werden, omgeven door
hotemetoten, naar de founders
room gedirigeerd, de oprichterskamer.
Ingewijden zullen begrijpen dat
ik me daar meteen op mijn gemak
voelde. Toen moesten we een
liedje zingen en ik
voelde me meteen een
stuk minder op mijn
gemak. Onze stemmen
waren nogal aangeslagen door weinig slaap,
lange reis, extreme
hitte en hoge luchtvochtigheid. We deden
onze uiterste best en
daar galmde de Nederlands/ Amerikaanse
barhershop door de
founders room. Ik zag
die ouwe Owen Cash
nog net z'n wenkbrauwen fronsen. 'AIIthe
way from Holland?
I must have created Cl
monsta'
Terug in Chicago nog
wat sightseeing. We
hadden het wel gezien
Lead Jan François poseert onder het schilde- toen we zowat een
rij van Owen Cash in de Founders Room van etablissement werden
uitgegooid, terwijl de
HamlOllY Hall in Kenosha.
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bezoekers ons nariepen. 'You
sound /ike shit, get a living.'

Te hoog om te kunnen jodelen
Op naarSalt Lake City. Daar was
het ook al zo onbehoorlijk warm,
maar wat minder vochtig, dus
draaglijk.
Uitennate rustig lag ons appartement buiten de stad, in de Rocky
Mountans, met zwembad aan de
achterdeur en restaurants op Joopafstand. Het landschap de.ed nog
het meest denken aan de
Zwitserse bergen. We sloegen dan
ook meteen aan het vierstemmig
jodelen, maar dat viel niet mee.
We zaten zo hoog dat we niet
genoeg lucht kregen om behoorlijk een zin uit te zi ngen. Een
paar dagen later in het dal waar
Salt Lake City ligt, ging het
gelukkig een stuk beter.
We vulden onze dagen met sightseeing, repeteren, zwemmen en
het ontmoeten van oude bekenden.
Kwartetten als ijs met slagroom
Donderdag was onze grote dag.
De avond tevoren hadden we
ons vergaapt aan Amerikaanse
kampioenskwartetten in de
Association of International
Champions, de AIC-show.We
lieten Jokers Wild, Keepsake,
Acoustix, Marquis, Gas House
Gang en Gentlemen 's Agreement
maar over ons heen komen. Als
een portie ijs met slagroom niet
áán te likken zo groot.
Gegil en applaus vallen over je
heen
Voor ons eigen optreden kregen
we nog wat aanwijzingen van ons
Engelse coach Madeline Jeory.
Dan met de kledingzak de

DABS-TUNES
de catacomben 10 van het Delta
Centrc, de comest site. een gigantisch ba!lketbal-stadion waar 20
duizend bezoekers in kunnen.
Alles i~ er groot, ruim en strikt op
tijd. We zaten met drie kwartetten
in een kleedkamer en voor je
weet wat er allemaal gebeurt, sta
je naast de speaker en moet je op.
'Ladies and gentlemen. would
you welcome please, contesta/lt

number 19, represeming the
Duteli Association of Barhershop
Singers...'
Een muur van applaus en gegil
valt over je heen en je staat op
een vijfentwintig meter breed
podium. Daar sta je dan even,
bescheiden gezegd, in acht minuten geschiedenis te maken. Als
je van het podium af komt, weet
je al niet meer of het toch echt
gebeurd is. Maar we hebben er
wel enorm van genoten.

Wilhelmus plechtig en oprecht
's Avonds moeten we weer op.
Voordat de tweede sessie van de
kwarttinale begint, openen wij
met het Wilhelmus. Dat is misschien nog wel een beetje bijzonderder. Je komt het podium op en
je hoort 17.000 zittingen omhoog
klappen, omdat iedereen opstaat.
Dat wordt ons toch bijna een
beetje te veel en ons vierstemmig
Wilhelmus zal niet te boek staan
als Members Onlys beste optreden, wel als plechtig en oprecht.
De Amerikaanse barhershopper
is, om het eventjes plat te zeggen,
best een beetje geil op buitenlandse deelnemers. Zal wel met
de charme van ons accent te
maken hebben. Op de duur kun
je niet meer lopen van alle veren
die ze in je kont hebben gestoken.
Ze vinden het fantastisch. De
wel/done's en goodjob's vliegen
je met voor ons ongebruikelijk
enthousiasme om de oren. Als
kritisch kwartetlid ben ik daar

Memhers Only wordt bij SPEBSQSA ontvangen door directeur Dan·yl
Flinn (met stropdas). Verder vanlinks afGer Zijnen, Rob lmanse,
Kor de Vos en Jan François.
wel eens sceptisch over. Dat heeft
geen enkele zin want alle
Amerikanen zijn áltfjd aardig, in
winkels, op straat, in hotels, in
cafés, in restaurants. Je kunt je er
niet tegen wapenen, niets helpt.
Het gaat nu weer goed met me.

World Jamboree: klein zaaltje
Vrijdagmiddag is de World
Harmony Jamboree en dat is pas
echt heel erg leuk. Klein zaaltje,
tweeduizend man, al drie maanden uitverkocht. Kun je eindelijk
eens een stukje repertoire laten
horen. Hier was Memhers Only
op zijn best. Met Ger Zijnen die
het publiek laat lachen met zijn
maffe praatje in gebroken Engels.
Vinden ze héérlijk. En we hebben
gezongen voor wat we konden.
Daarna is de druk van de ketel en
mogen we de resterende twee
dagen afterglowen en spannende
competities zien.
Competitie: je weet niet wat je
meemaakt
Zaterdag hebben we geen koor en
geen kwartet gemist. Heart of
Holland Chorus was geweldig

goed. Gedreven, scherp en geïnspireerd, een vertegenwoordiging
om trots op te zijn. Voor ons
vieren op de tribune was het een
ontroerend moment en we hebben
geschreeuwd en 'hup Holland'
geroepen wat we konden.
Het verloop van zo'n korencompetitie gaat alle beschrijvingen en
superlatieven te boven. Je weet
niet wat je ziet, je weet niet wat
je hoort, je weet niet wat je meemaakt. De Zweden zetten een
superprestatie neer. Niet alleen
door als negende te eindigen,
maar vooral door een showmanship dat bijna het dak van het
Delta Centredeed vliegen. Het
publiek raakte er niet over uitgepraat. Masters of Harmony won
de titel met veel vocaal machtsvertoon. Dat was voor bijna
niemand een verrassing.
Zaterdagavond de kwartettenfinale,
en dat is hetzelfde verhaal.
Allemaal verschrikkelijk goed.
Nightl1je, een vrij nieuw kwartet
en toevallig afkomstig uit de
Masters of Harmony, gaat met de
grote eer strijken.
Maar hét kwartet van de competi-
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tie is en blijft FRED. Een doldwaaskomisch gezelschap dat
zich bedient van absurde (en naar
mijn gevoel On-Amerikaanse)
humor. En nog subliem zingen ook.

Europa heeft nog lange weg te
gaan
Je vraagt je wel eens af hoe dat nu
eigenlijk zit met dat nieuwe jurysysteem. De publiekslievelingen
FRED en de Zweedse Entet1aimnen
moeten het doen met de titel 'sensatie van Salt Lake City 1996',
maar ze krijgen van de jury geen
eremetaal mee naar huis. De verschillen in de top-tien koren en
kwartetten zijn miniem maar de
uitslag is in het voordeel van de
smoorh, polished, American sryle.
Eerder dan in het voordeel van
het cleve1; wel/ sung, brilliant
enterra inmenr.
We zullen ons hoofd daar maar
niet al te veel over breken. De
Europeanen hebben nog een lange
weg te gaan naar de top tien. En
misschien is dat wel een verkeerde doelstelling.
Het voordeel van de Amerikanen
De Amerikanen hebben nu een-

maal nog steeds het voordeel van
wat ik voor het gemak maar de
'onbeschreven factor' noem. Je
kunt terugkomen uit Amerika met
een kwartet als het onze en denken 'zo goed worden we nooit' of
'zo goed willen we ook worden'.
Allebei de stellingen kunnen
consequenties hebben voor de
doelstelling van je kwartet. Maar
deugt dat eigenlijk wel?
Het valt niet mee, beste lezer, je
mag best luisteren naar de grote
Amerikaanse voorbeelden, maar
je moet nooit durven denken dat
je ooit zo goed zou worden als
Joe Connelly of Jeff Oxley. Ik.
word nooit van mijn leven een
'derde-generatie-barbershopper',
net zo min als ik ooit een
Amerikaan zal worden. Zij geven
ons het goede voorbeeld, maar we
moeten ons niet voor de gek laten
houden. Zo goed worden we
nooit.
Maar hoe zit het dan met 'zo
goed willen we ook worden'?
Tja, dat zit hem nou eenmaal niet
in drie keer in de week repeteren
tot je mekaar uitkotst. Dat zit hem
in de lange termijn, in, deftig
internationaal gesproken,

TAPPERIJ
EETCAFÉ

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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esrablishing a Europetm barhershop environment.
Nodig: investeren in de toekomst
Om dat te bewerkstelligen moeten
we doorgaan met datgene waar
we mee bezig zijn,. Conventies,
opleidingen, gebmik maken van
beschikbare kennis en ervaring.
Veel geduld hebben en investeren
in de toekomst. Met de beschikbare kennis die lege bladzijde
vullen voor de volgende generatie
barbershoppers. Ophouden
met op te boksen tegen een
'onbeschreven factor'. Die factor
waardoor de Amerikaanse koren
en kwartetten kwalitatief gezien
zo mijlenver van ons vandaan
liggen.
Jezelf radeloos maken met de
gedachte 'hoe kunnen we ooi t zo
goed worden?' is zinloos. Geef
het nog eens een jaar of vijftig
voordat de eerste 'affiliates'
(clubs buiten Amerika) naar huis
komen met een medaille. Dan zitten we hier in Nederland op een
heel aardig niveau. De
Amerikaanse kampioenen uit
de jaren veertig zouden in de
competitie die wij gezien hebben,
ook zonder medailles naar huis
zijn gegaan.
Samenvattend: de SPEBSQSAconvcntie is een must voor iedere
barbershopper, ongeacht herkomst.
Kijk, luister en leer.
En laat nooit de kans onbenut om
op dat podium te staan en je liedje te zingen.

Jan François - Memhers Only

DABS-TUNES

Voorbereiding
van conventie
op volle toeren
De inschrijving van koren en
kwartetten voor de conventie
1997 (op 11, 12en 13 april) moet
allang binnen zijn bij conventiemanager Gommert Burger. Het
betekent dat de voorbereidingen
voor dit evenement reeds in volle
gang zijn. Het DABS-bestuur is
allang bezig met het leggen van
internationale contacten. Niet
alleen om deskundige juryleden
aan te trekken, maar ook om
buitenlandse gasten naar de
Rotterdamse Doelen te kunnen
halen. Wat zal het worden: het
Amerikaanse kampioenskwartet
of een Europees koor van topniveau? Op het moment dat we
dit schrijven, weten we het nog
niet. Contacten zijn gelegd,
onderhandelingen zijn bezig.
Intussen is vooral de conventiecommissie druk bezig met de
organisatie. De conventie moet
een nog grotere klapper worden
dan vorig jaar. Toen heeft DABS
zich voor het eerst met de conventie in de Randstad laten zien.
Het was een stap waannee werd
aangetoond dat barbershop in
Nederland zich op een volwassen
niveau bevindt. Dat laatste blijkt
bijvoorbeeld ook uit de contacten
met de stichting Samenwerkende
Koren Nederland (SNK). Deze
stichting verleent haar medewerking aan verschillende barber-

shop-opleidingen, zoals de basiscursus van vorigjaar en de diTgentencursus die begin volgend
jaar van start gaat.
Al die ontwikkelingen leggen ons
barhershoppers de verplichting op
dat we ons op volgroeide wijze
laten zien op de conventie in
april. Jan François van Memhers
Only heeft onze lezers in de vorige
DABS-tunes verteld hoe veel
energie dit kwartet heeft gestoken
in de voorbereiding op niet alleen
de Nederlandse, maar ook de
Amerikaanse conventie.
Natuurlijk in de eerste plaats voor
de Jun van het zingen en het
optreden, maar ook als manier
om barbershop als kunstvorm te
brengen.
Dat is wat we straks in De Doelen
willen presenteren. Barbershop
op niveau.
Redactie

Den Bosch houdt
promotiedag
De Bossche barhershoppers
(vrouwen en mannen samen)
houden op zondag 3 november
een promotie-dag. De bedoeling
is leden te werven. De organisatie
mikt op 200 bezoekers in De
Muzerije te Den Bosch. Het
programma loopt van 13.30 tot
17.00 uur.
De deelnemende clubs zijn het
vrouwenkoor The Yellow Black
Honeyhees, het mannenkoor The
Duketown Barhershop Singers
en de drie mannenkwartetten The
Gents' Quartet, Unlimited en
AfterShave. Voor de organisatie is
een kerngroep samengesteld die
ideeën ontwikkelde. Van elk koor
hebben drie leden daarin zitting.
Koorleden hebben allemaal vier
toegangskaarten vanf 12,50
gekregen, waarop het programma
staat vermeld. De bedoeling is

deze kaarten te verkopen vóór
I oktober 1996. Onverkochte
kaarten kunnen voor die datum
worden teruggegeven. De organisatie gaat ervan uit dat alle kaarten
worden verkocht. Op deze manier
lopen de twee koren nauwelijks
financieel risico.
Nadere inlichtingen bij de voorzitter Jan Moors 073-6217853.

De volgende DABS-tunes
verschijnt op 30 november. Kopij
graag vóór 7 november bij de
redactie. Aanleveren op floppy (in
Word of Wordperfect op de PC)
scheelt de eindredacteur vele uren
werk.
Bij voldoende aanbod van
dringende nieuwtjes of aankondigingen kunnen we ook een
DABS-note uitbrengen.
Redactie-adres: Jacques de Jong,
Koningin Julianaweg 16,
3628 BN Kockengen.

RvA
Bestuur
RvA

28 september
16 november
30 november

Bestuur
Algemeen
Bestuur
RvA
Bestuur
RvA
Bestuur

18januari
22 februari
7 juni
28juni
6 september
27 september
20 december

13

DABS-TUNES

Nationale hymne in
barbershopstijl kan
ook plechtig
Het Wil/telmus van Members
Only, bij de opening van de kwartettencompetitie inSalt Lake
City, klonk wat beverig. Geen
wonder met zo'n arena tegenover
je. Maar het klonk plechtig en

oprecht. zoals Jan François zelf
ook elders in DABS-tunes
schrijft. Meteen na afloop: 'Als ze
dan allemaal gaan staan, weet je
helemaal niet meer wat je overkomt.'
De Amerikanen hebben een voorliefde voor het zingen en laten
zingen van nationale hymnes.
Ook in Buffalo, waar het Heart of
Holland Chorus op bezoek ging,
hadden de gastheren van het koor
Friends of Harmony een poging
gedaan het Wilhelmus vierstemmig in te studeren. Ze lieten het

meteen bij aankomst op het vliegveld al horen, wilden het ook
graag zingen bij de opening van
een openluchtconcert en bij een
bezoek aan de HoiJandse Club in
Buffalo. Maar van de bezoekers
moest en zou het unisono, eenstemmig zijn. Want: 'Wilhelmus
in barbershop? Doe ik niet' . Zo
luidde desgevraagd het bondige
commentaar van een koorlid. Het
antwoord wekt verbazing. Zou
barbershop wellicht te frivool zijn
in samenhang met de nationale
hymne? Maar hoor dan die prachtige strofe 'Een prinse van Oranje...'
die je kippenvel kan bezorgen. En
waarom dan wel die plechtige
kerstliederen in barbershopstijl?
Zelfs het Onze Vader heeft een
barbershop-arrangement (van Joe
Liles en Tom Gentry), schitterend, ook te horen op de kerst-cd
van Heart of HoiJand Chorus.
Dat schijnt toch wat anders te
zijn.

Desgevraagd zegt dirigent Tom
de Rooij 'er niet zo mee te zitten'. Zijn verklaring: 'We hebben
als koor vier jaar geleden al
besloten dat het Wilhelmus eenstemmig moest zijn. Waarom
zouden we dat veranderen? De
gevoeligheden in het koor zijn
heel divers. Als het koor niet wil,
moet je het gewoon niet doen.'
Het is geen echte verklaring.
Alsof de barhershop-stijl een
Wilhelmus zou devalueren. Een
eenstemmig Wilhelmus klinkt
trouwens erg dun. Zoals in
Buffalo te horen viel.
Daarentegen wist het kwartet
Members OnLy tijdens de opening
van de kwartetten-competitie in
Salt Lake City wél wat er van ze
verwacht werd. Een plechtig en
oprecht gezongen Wilhelmus in
barbershop-stijl. En zeventienduizend Amerikanen gingen ervoor
stáán.
Redactie
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Boek officieel
gepresenteerd
in Jaarbeurs
Het boek Barbershopûngen in
Nederland wordt op 28 september
gepresenteerd tijdens de jubileumshow van The New City
Harmo11izers. De reacties bij het
uitkomen van dit eerste
Nederlandse boek over barhershopzingen waren overweldigend
sympathiek. De Volkskrant begon
met een artikel op de
pagina Dag In Dag Uit van
20 augustus. Enkele dagen later
reageerde de VARA op Radio 2
tijdens de Ontbijtshow met een
interview met Kit de Bolster.
Zij komt in het boek voor als
degene die het barbershopzingen
naar Nederland heeft gebracht.
Dankzij haar ontstond IJsselstein
Chorus, nog steeds kampioen bij
Sweet Adel ines.
Ook andere personages uit de
begintijd komen in het boek voor:
Jan François, toen voor korte tijd
voorzitter, nu lead in kampioenskwartet Members Only, ex-voorzitter Theo van Dijk (The Gents'),
penningmeester Gommert Burger
(The Gaggling Ganders Gang),
Bob Slavenburg (toen dirigent
van Heart of Holland Chorus, nu
van Whale City Sound), Hans en
Marianne Pekelharing (oprichters
van Holland Harmony). Uit hun
interviews komt de geschiedenis
van barhershop in Nederland tot
in detail naar voren.
De Amerikaanse geschiedenis
komt ook aan de orde. Daaruit
blijkt dat zwarten in barbershop
een veel grotere rol hebben
gespeeld dan de blanke zangers
ooit hebben willen toegeven.
De juryreglementen worden uiteengezet. Maar ook geeft het
boek allerlei portretten van koren
en kwartetten in Nederland.

Achterin ligt een verklarend
woordenboek. Los erbij geeft de
uitgever een vademecum met alle
namen en adressen van organisaties, koren en kwartetten. Het
boek is geschreven door Jacques
de Jong (DABS) en Ko Burger
(dirigent Tune Time), welke
laatste tevens uitgever is.
DABS-voorzitter Johan Kruyt liet
de auteurs het volgende weten:
'Natuurlijk is het een zeer actueel
naslagwerk voor speurders en
buitenstaanders, maar daarnaast
geeft het aan de insider een interessant beeld van de hobby die hij
(in ons geval) beoefent. Feiten en
achtergronden waarvan hij zich
misschien niet eens bewust was,
worden op een luchtige wijze
naast elkaar gezet en uitgelegd.
(...) Hij ontkomt niet aan het
besef dat hij deel uitmaakt van
een groter verband dat wereldwijd ruim 70.000 beoefenaren telt
en nog steeds groeiende is.'
Redactie

DABS-tunes verschijnt viermaal
per jaar in een oplage van 600
exemplaren. Op die basis zijn de
advertentietarieven als volgt.
I x I pagina
4 x I pagina
I x 1h pagina
4 x 1h pagina
I x 1h pagina
4 x 1/4 pagina

f 125
f 400
f 80
f 250
f 30
f 100

Zoals de lezer begrijpt, zijn
adverteerders bij ons hartetijk
welkom. Ze zijn verzekerd van
een exclusief, zeer geïnteresseerd
publiek met belangstelling voor
muziek, zang, show, horeca,
theater en allerlei zaken daaromheen. Wijs werkgever of bevriende
ondernemer eens op de aantrekkelijke mogelijkheden van een
advertentie in DABS-tunes.

Jacques de Jong (links) en Ko Burger heffen het glas bij het uitkomen
van het boekwerkje Barhers/ropzingen in NederlatUi.
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Herman Fe i tsma
bindende factor
in DABS-bestuur
Bij het af cheid van Herman
Feitsma tijdens de vergadering
van de Raad van Afgevaardigden
op 22 juni legde vice-president
Maarten de Koning nadruk op de
internationale contacten die
Feitsma tijdens zijn driejarige
bestuursperiode heeft gelegd. 'De
internationalisering holt over ons
heen,' constateerde De Koning,
'en Feitsma heeft daar goed op
gereageerd.'
Hij kenschetste Herman Feitsma
als iemand die sterk als bindende
factor kan optreden. 'Aan zo
iemand hadden we destijds
behoefte in het bestuur en jij hebt
daar dubbel en dwars aan voldaan', zei Maarten de Koning.
'Ook met de vrouwenorganisaties
Holland Harmony en Sweet
Adelines heeft Herman Feitsma
de weg vrij gemaakt om samen
te werken. Binnen de eigen club
was hij eveneens een bindende
factor. Hij wist altijd de goede
toon te vinden om de harmony te
,:
handhaven.'
Hij overhandigde de scheidende
voorzitter een pressepapier van
vier lagen glas (symboliserende
de vier partijen in barbershop)
met daarin gegraveerd het DABSvignet. Hel kunstwerk was speciaal gemaakt door glasblazer lgno
Dur, tevens lid van Thc Hcart of
Holland Chorus.
Feitsmakeek zelf terug op zijn
functie 'waaraan leuke dingen
vast zaten '. Verschillende keren is
hij in Amerika geweest. Hij
bezocht het hoofdkwartier van
SPEBSQSA, Hannony Hall, om
de affiliatie-overeenkomst met
deze club te tekenen. 'Dat was
heel apart', vertelde hij bij zijn
afscheid, 'als voorzitter van een

Maarten de Koning neemt afscheid van Herman Feitsma die zijn periode als DABS-president erop heeft zitten.

De nieuwe DABS-presidem Johan Kruyt krijgt van de aftredende
president Herman Feitsma de voorzittershamer op de vergadering van
de Raad van Afgevaardigden op 22 juni 1996. Rechts vice-president
Maarten de Koning, links secretaris Dolf Lahuis. ·

De pressepapier die Hermali Feitsma bij zijn afscheid cadeau kreeg.
Vier lagen glas met daarin het DABS-vignet gegraveerd. De maker is
lgno Dur van Heart of Holland Chorus.
, •
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kleine club over de oceaan, kreeg
je daar toch het gevoel erbij te
horen.' Hij bezocht ook Sweet
Adelines in Amerika. 'lk werd
daar als VIP aangekondigd,
verschrikkelijk leuk.
Feitsma concludeerde dat hij zijn
voorzitterswerk altijd met plezier
heeft gedaan. 'Maar denk niet dat
ik meteen stop. Nu ik dit eenmaal
heb gedaan, wil ik er niet meteen

speech aan het begin van een barhershop party. Hetgeen een lid
van de World Harmony Council,
dat daar ook was, ontlokte dat
Kruyt a natura/, een natuurtalent
is.
Redactie

Gerrit van Riet
lid van verdienste

uit. Jullie zullen me nog regelma-

Oerrit van Riet uit Goes is benoemd

tig zien.'
The Heart of Holland Chorus was
met een grote delegatie naar de
vergadering gekomen om Johan
Kruyt uit te luiden als bestuurslid
van dat koor. Voorzitter BiJl van
Heek onthulde dat zijn bestuur
Kruyt emstig had ontraden
DABS-president te worden. 'Niet
omdat wij hem DABS niet gunnen, maar omdat wij hem kwijtraken als bestuurder. Als jullie bij
ons om referenties waren gekomen,
hadden jullie hem al een jaar eerder gevraagd, ' zei Van Heek.
Johan Kruyt (38) vertelde zelf in
1988 voor barhershop te zijn
'gevallen'. Hij zong onder andere
in The Midilolland River
Blenders, welk koor na enkele
jaren werd opgeheven. Daarna
ging hij over naar The Heart of
Holland Chorus, waar hij na
anderhalf jaar in het bestuur
kwam. In die functie coördineerde
hij onder andere de Kerst-cd van
het koor, Winter Wonderland.
Hij was ook al bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe cd.
Enkele weken na zijn afscheid
viel Kruyt al met zijn neus in de
boter toen hij als president van
DABS voor het eerst een vergadering van de World Harmo11y
Council in Salt Lake City bijwoonde. Daarna trad hij in
Buffalo bij het koor Friends of
Harmony ook nog eens aan als
officiële vertegenwoordiger van
DABS. Hij hield een prima maiden

tot lid van verdienste tijdens de
vergadering van DABS op 22 juni.
Van Riet was een van de initiatiefnemers van DABS, een barhershopper van het eerste uur, een
uitstekende bass bovendien. Als
afgevaardigde van The Gaggling
Ganders Gang was hij een regelmatig bezoeker van de Raad van
Afgevaardigden.
Herman Feitsma, vertrekkend
president van DABS, bevestigde
dat tijdens de laatste vergadering
waarop Oerrit van Riet als afgevaardigde aanwezig was. Dirigent
Tjakko Hoekstra roemde hem ook
als zijn trouwe plaatsvervanger in
de DABS-raad. 'We vinden het erg
dat Oerrit moest stoppen. Hij was
altijd zo'n lid (met de duim omhoog), kon goed zingen en was
ook goed thuis in de organisatie.
Spijtig dat Oerrit nu weg gaat.
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Ons koor waardeert het buitengewoon dat hij tot lid van
verdienste is benoemd.
Oerrit zelf constateert dat het zingen
hem de laatste tijd buitengewoon
moeilijk valt. 'Onlangs nog heb ik
drie liedjes gezongen, maar mijn
keel moet dat dan drie dagen
bezuren'.
Redactie

Bari zoekt lead,
bass en tenor,
kortom een kwartet
Vijf jaar lang heb ik met veel
plezier gezongen in Special
Four. Met mijn verhuizing is de
tijd gekomen om afscheid te
nemen van dit kwartet.
Daarom ben ik nu op zoek naar
een lead, een bass en een tenor,
die samen met mij een kwartet
willen vormen.en die door middel van een grote inzet (bijvoorbeeld zangles) tot een zo hoog
mogelijke kwaliteit willen
komen.
Natuurlijk spelen gezelligbeid
en ontspanning hierbij een
vitale rol.
Reacties zijn van harte welkom:
telefoon 0413-476533.
Mijn adres is: Pastoor
Teurlingsstraat 10, 5492 EE
Sint Oedenrodc.
Theo Mars

Uw koor.

Uw C.D.

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

Meer weten?
Bel, fax of schrijf vandaag nog.
Er ligt een brochure voor U klaar.

.

.........._....

Dipos Producties,
postbus 5032,
5800 GA Venray.
Tel. 04780 10251
Fax. 04780 12941
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Databank
In deze rubriek staan vooral
evenementen die barher hoporganisaties zèlf organiseren.
Soms nemen \\e ook e\enemen·
ten op waarvan de redactie
denkt dat ze voor barber hoppers interessant zijn.
Organisaties gelieven hun
programma's op te sturen aan
de redactie van DAB -tunes,
Koningin Julianaweg 16,3628
BN Kockengen.

28 september
Jubjleumshow van The New
City Harmonizers
Jaarbeurs Congrescentrum,
Utrecht
wegens het IS-jarig bestaan met
een optreden van onder andere de
Gas House Gang.
4 tm 6 oktober
Conventie lABS
Connolly Hall, Lapps Quay,
Cork, Ierland
Conventie centrum Metropale
Hotel, Me Curtain Streel, Cork.
Opgaven naar Mark Elmes, Fir
FiJI House, Monkstown, Co Cork,
Ireland.
Tel: 00-353-21-841086,
fax: 00-353-2 1-966018
5 oktober 20.15 uur
Barhershop/close harmony
avond rvoices in Harmony'
in restaurant De Meerkoet,
Polderdreef, Lelystad
met mannenkoor The Seabottom
Singers, het koor Umbellifera uit
Utrecht, het octet Sound
Sensation uit Harderwijk, het
kwintet Sequence uit Hoogeveen
en de kwartetten 4 Again en Vocal
Delight, beide uit Lely tad.
Informatie bij Will) van Ro urn,
0320-250624

12 oktober, 20 uur
Lustrumconcert van Tbc
Greyhound Barhershop Singers
in Cultureel Centrum,
Winterswijk
ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan m.m.v. Intermezzo
Informatie bij Gerrit Oukes:
0543-520584
17 un 20 oktober
Conventie LABBS,
Cardiff, Engeland
18 tm 20 oktober
Bing! Harmony College
te Coesfeld, Duitsland.
Behalve allerlei typische barbershop-onderdelen, is er in dit
harmony college ook een workshop-koor voor vrouwen en mannen, alsmede een mogelijkheid
deel te nemen in een jazzkoor.
Het harmony college (onderdak
en verzorging) kost 250 Duitse
Marken, voor scholieren en
studenten 220 DM.
Informatie bij Regine Forst,
00-49-231 162498
2 en 3 november
Vocal group Festival
De Flint, Amersfoort

3 november, 13.30 uur
Promotiedag van Bossche
barbershopclubs
De Muzerije, Den Bosch
Ledenwerfactie van The Yellow
Black Honeybees, The Duketown
Barhershop Singers, AfterShave,
The Gents' Quanet en
Unilimited.
Toegang f 12,50. Zie ook elders
in deze DABS-tunes.
Inlichtingen bij Jan Moors,
073-6217853.
10 november, 10 uur
Kwarlettendag
Schoolgebouw De Speelman.
Tjotterlaan 2, Zaandam
Dag waarop mannelijke barhershop-kwartetten coaching krijgen.
Zie ook elders in deze DABStunes. Informatie Rob Hotland
0320-2460I0.
17 november, 14 uur
Lustrumshow van de Heart of
Holland Chorus
Theater de Kom, Nieuwegein
Middagshow waarin het koor
terugkijkt op een geschiedenis
van vijftien jaar.
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