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Op naar Y2K
De laatste DABS-tunes van het jaar
alweer. We kunnen met elkaar opnieuw
terugkijken op een geslaagd barbershop-jaar. Veel eigen shows, het zomerconcert met Yesteryear en een
conventie met twee nieuwe kampioenen.
We staan aan het begin van een nieuw
hoofdstuk. Alles is weer mogelijk.
Om inhoudelijk meer hobby te kunnen
bieden zijn Holland Harmony en
DA BS in de zomer overeengekomen
samen te werken waar dat nuttig en
wenselijk is, ook om een breder draagvlak voor workshops en cursussen te
scheppen. Voor de tweede keer werd de
SN K ingeschakeld bij de conventie. De
opmerkingen die zij hadden zijn aanleiding voor een intensievere samenwerking, waarbij hun adviezen in
cursusplannen worden om gezeL Daarover
binnenkon meer.
Betekent een conventieloos jaar dat DABS
niets ' leuks' te bieden heeft volgend
jaar? Als u dat denkt, dan kent u uw
voorzitter nog niet. Er broeit iets wacht maar af! I k wens u en allen die u
dierbaar zijn. een prachtig eind van deze
eeuw toe. Op naar Y2K ofwel 2000.

Wîrh a happy choice of voice.

Johan Kruyt
DABS-tunes
I nformatieblad voor leden van de
Durch Association of Barhershop
Singers (DABS).

Redactie: Jacques de Jong
Koningin Julianaweg 16.
2638 BN Koekengen
Telefoon: 0346-241500
E-mail:
JacquesdeJong @compuserve.com

Niet-leden kunnen zich voor f 25,pcr j aar abonneren bij
Dolf Lahuis telefoon 0318-486971

Beelden bij de bekendmaking vcm de uitslag
l'an de convenrie in
110\'ember.
Boven: gespannen
venvacluing bij de
laatsl overgebleven
drie dirigemen tijdens
her bekend \\'Orden \'Otl
de uitslag.
Van links af" Johan
Dessing. Ben Smit en
Thom de Rooy.
Midden: de beker \'OOr
een verraste Johan
Dessing van W/10/e
City Sound.
Onder: trors en
voldoening bij de
winnaar van /998.
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Coastline Chorus vlak voor conventie opgeheven

Requiem voor een barbershopkoor
In 1992. na de DABS-conventie dat
jaar, schreef John Grant. Engels
barbershopdcskundige, na bej urering
van die conventie, in een Engels blad:
'Onlangs zag ik in Nederland een koor
vnn slechts vijfentwintig man. dat meer
··expansion nnd energy·· had dan menig
koor van veertig of meer mannen dat ik
daar hoorde·.
Het wns het laat te hoogtepunt van
Coastline Chorus. Na succesvolle derde
en tweede plaatsen op de twee eerdere
conventics stootte het koor de derde
keer door naar een eerste plaats.
Inderdaad. veel grotere koren als
Dolplrin Barher Mates en W/wle City
Sound ruim achter zich latend.
Uiteindelijk is het toch mis gegaan.
Coastlinc Chorus werd vlak voor de
laatste conventic opgeheven. Dat is
triest. persoonlijk vindt ik het uiterst
verdrietig. In de periode tot 1992 heb ik
nltijd graag in dat koor gezongen. We
genoten respect, wc zongen goed en wc
zongen goed barbershop.
Het koor werd opgericht in I984 door
Piet Bakker en Rob van der Mculc
onder de naam The Flushing Boy
Barber Friends. Rob werd dirigent en
legde de basis voor wat later in een
kampioenschap uitmondde onder de
leiding van Wouter Moraal. Rob ging
weg bij het koor wegens zijn opleiding.
Hij kon maar één koor dirigeren in ûjn
vrije tijd, en koos voor Sea Sound
Singers, de vrouwen in Vlissingen.
Uiteindelijk stapte Wouter Moraal uit
de gelederen van het koor om de directie
over te nemen. Dat ging niet Londer
slag of stoot. Er ontstonden artistieke
meningsverschillen en een fors gedeelte

van het koor tapte op. Er bleven met
de conventie in zicht nog elf leden over.
Oud lid Bemard de Swart bleek de
redder in nood. Hij werd opnieuw lid
zodat men aan het minimum aantal van
twaalf leden kwam dat reglementair
nodig was om deel te nemen aan de
conventie.
In de jaren daarop werd veelvuldig
beroep gedaan op buitcnland.se expertise. Zo tonden Graharn Smith en Jim
Debu man voor het koor om te
coachen. Er kwam echt gang in het koor
toen Madeline Jeory met regelmaat het
koor kwam coachen. Het i<: vooral haar
vcrdienste dat Coa tlinc Chorus in I992
het goud won.
Op de laat te conventic in de Doelen
werd het inmiddel . uitgedunde koor
ingehaald en kon geen aan">praak meer
maken op een positie bij de eerste drie.
Een poging om oud-Icden te interc. eren
weer mee te doen aan de onlang

gehouden conventic re uiteerde in een
teleur tellende opkom t. en ook de
'nieuwe' oud-leden konden niet voldoende gemotiveerd worden.
Nu bestaat Coastl inc Chorus niet meer
en dat i jammer. Het koor verdient toch
een pluim omdat het zich in haar goede
tijden !!taande hield tus en de grote
koren en bewce dat groot niet altijd
beter Wal! . Coao;tline was een pionier in
barber hoppend Nederland en nam het
initiatief om te invc teren in goede
coaching. Coastlinc Wa.! het eerste koor
dat ooit in Amerika zong tijdens een
conventie. Ik heb Con tline inds 1992
op af tand gevolgd. Mijn eerste
barbershopervaringen liggen bij dat
koor. dat blijft warm voelen. De
conventie van 1992 i· op geluidsband
vastgelegd door DABS. lk lui ·ter nog
wel een naar dat koor. Dat was een
goed koor!

Jan François

Shannon Express redt jubileumshow Ede
In aanweLigheid van de burgemeester
en een wethouder van Ede. heeft
Midlm1d lfarmoni:.ers Sound op
21 november in Veenendaal 7ijn derde
Iu. trum gevierd. De afgelopen maanden moeten zeker voor dirigent Peter
lscgcr en de Midland Harmonizcrs
overvol Lijn geweest. Om slechts een
weck na de conventie een overvolle
show op het podium brengen is geen
si necure.
Voor de show en in de pauze was het

vooral een treffen van convcntiegangers. Napraten en ervaringen uitwi. selen over een ge laagde conventie.
De how van de jubilerende koren zelf
leek helaas wat weinig bevlogen en
miste jammer genoeg de 'aart waarop
het publiek wachtte.
Het optreden van Shannon Expre s dat
met 65 mannen peciaal uit Engeland
was overgekomen. zag er gelikt en
feestelijk uit. Leuke songs met een
uitgekiende choreografie. Heerlijk

was ook de onmiskenbare fiftie ound
van Goodnight Sweetheart. gezongen
door Midlife Crisb. Eigenlijk was het
programma met drie koren en vier
k\\-artetoptreden . een ballel én een
!>lotact van een NederlandstaJige band

te vol voor één how. Voor een
uitgebreide aflcrglow hadden veel
gasten dan ook geen tijd.

Redactie
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Conventie Harderwijk levert verrassingen op

Heart of Holland Chorus
na vier overwinningen onttroond
De Amerikaanse arrangeur David
Wright, toevallig aanwezig op onze
conventie, merkte het al op: het gaat
ten goede veranderen bij de
geaffili eerde barbershop-organisaties. Misschien was de op handen
zijnde verandering nog niet in alle
performances merkbaar, dan toch
wel zeker in de uitslag.

Er waren ook kleine minpuntjes. De
zaal was misschien net iets te klein, de
kaartcontrole soms een beetje slordig.
De uitgestrektheid van de Doelen had
echter plaats gemaakt voor heel veel
gezelligheid. Men kon Jcuerlijk niet om
elkaar heen. We zijn nog steeds in de
groeifase en een perfecte locatie is dus
nog steeds niet eenvoudig te vinden.
Harderwijk bleek een uitstekend
compromis.
Dat competitie-uitslagen zich niet laten
voorspellen. bleek weer eens te meer.
Het was boeiend om te zien. De
onervaren en de ervaren zangers. de
oude en de nieuwe gezichten. Feest
voor de liefuebber.
Er viel me nog iets op. Kwartellen laten
zich vaak verleiden door te moeilijke
arrangementen. Was ikzelf ook altijd
erg goed in. In de zaal wordt ineens
duidelijk hoc kwartellen zich soms met
veel moei te door verkeerd gekozen
repertoire worstelen.
Ook bij de organisatie valt op dit vlak
nog wat te verbeteren. Er doen nÖgal
wat arrangementen de ronde, die
nauwelijks gecheckt zijn op zingbaarbeid of ge chiktheid en die toch hun
weg vinden naar de Dabs-bibliothcck.
Dat maakt de keus voor een beginnend
kwartet wel erg moeilijk.
Ook de master of ceremonies, MC
ofwel pre entator. is een vak apart. Ik
vindt dat een MC in dien 1 staat van
artiest en publiek. Niet als artiest zelf.
Met humoristische anekdotes in zo'n
spanningsveld heb ik wat moeite. De
aankondiging, eerst de kwartetnaam en
dan de leden van het kwartet moet
natuurlijk precies andersom, en met wat
meer stemverheffing.
Onderonsjes met de jury , ten overstaan
van het voltallige publick zijn mijns
inziens uit den boze. Het lijkt me dat
die mensen wel wat anders te doen

hebben, dan leuk te zijn tegen de MC.
De aanwezige Merobers OnJy waren
vereerd dat ze de medailles mochten
uitreiken aan de nieuwe kampioenen. Ik
houd wel van een beetje decorum.
Onverwachte maar terechte winnaars.
Lekker naturel, niet aJ dat ingestudeerde. De drie medaillewinnaars waren
duidelijk op dje weg.
Toen de korencompetitie. Hier wel een
goede MC. Wat zeg ik?! lnjaren niet zo
gehoord ! Ontc;pannen, vakkundig en
officieel. Hulde aan Kjt de Bolster, laat
dit een voorbeeld zijn voor toekom tige
MC's.
Ik heb geen slechte koren gehoord in de
korencompetitie. Dat moet een teken
aan de wand zijn. ln het verleden heb ik
tijdens korencompetitie nog wel een
frequent met gekrulde tenen zi11en luiteren. Vandaag niet.
Verrassingen alom. Heart of Holland
Chorus van de troon ge toten, ze leken
wat routineus. Dolphin Barber Mate
hadden uit hun vorige kampioen chap
blijkbaar niet de impul gekregen om
hun succc voort te zeilen. Hoopgevend
voor de toekomst: Lake District Sound
en WhaJe City Sound natuurlijk. Goeie
promotie via RTIA van Lake District
Sound. Whale City gaf blijk van
artisticiteit. Dat verdient aanmoediging
en beloning.
Weinig dirigenten zullen zich zo coachbaar hebben op gesteld als deze jonge
Johan Dessing. Een pluim dus ook voor
Steve Hall en Rhiannon Whillle. Zij
wisten koor en dirigent zo te coachen
dat ze de sprong naar het goud konden
maken, over de gedoodverfde kampioenen
heen.
Jammer is dat het ·moment van de
kampioenen ' dan wordt weggekaapt
door de president van DAB$ met drie
miljoen bedankje en bloemetje . Er
worden trouwens veel te veel bedankje
uitgedeeld op het podium. Kan dat niet
in de lobby of ergens anders? Men en
betaJen best veel geld voor een kaartje
en worden bij ieder koor en kwartet

Een Interessant jaar hebben we achter
de rug, 1999 brengt naar we hopen
mlnstens even boeiende ontwikkelingen

getrakteerd op een niet aflatende

voor het N et.ferlandse barbershop-

stroom van bedankjes voor tante Mien
die voor koffie heeft gezorgd. Kom op
mensen. We zijn artiest! Zing!

zlngen. Wlj weneen al onze zangers dat
ze daar In gezondheid en harmonie
getuige van zullen zijn.

Zondag. de show der kampioenen. Nog
wat onwennig met hun nieuwe status

brengen ze het er allemaaJ goed van af.
Hel zijn echter de innovatieve vondsten
die het publick tot groot enthou iasme
brengen. Granny·s Pride met hun
comcdy op Wild lrish Rose. Een
hilari che performance. Goeie comedy
is zeldzaam. Twee tenors van Heart of
Holland Chorus met hun high jive,
midden op het podium na hun
uitbundige solo: geweldig! Het collectief
van de risers afdonderen na het laatste
nummer: nog beter. Een terechte ovatie
voor dit ervaren koor.
Wat kunnen we verder nog vermelden
over
deze
laatste
conventie.
Nederlandstalig in Banger Hart na een
overwinning vind ik gedurfd en goed.
Bij navraag blijken meer koren en
kwartellen NederlandstaJig repertoire te
hebben. Ook Engels prekende gasten
lijn er enthousiast over.
Ten loue nog een teleurstellende
observatie. Bijna de helft van de
aangesloten koren en kwartellen liet
verstek gaan tijden deze competitie.
Het verbeteren van het niveau staal
hoog op het verlanglijstje van DABS.
Als nu de helft thuis blijft. niet meedoet. maakt dat dan het huidige niveau
ook maar voor de helft peilbaar'?

Jan François

1999

Close harmo11y, close friellds
Redactie DABS-tunes

llli Dl

'I' V N CS U / i

Uitslagen Conventie 1998
Koren
Mus ie
I. Wbale City Sound
135
2. Heart of Holland Chorus
128
3. Dolpbin Barber Mate
123
4. Lake DisLrict Sound
122
5. Southern Comfort Barber Mates
115
6. Duketown Barhershop Singers
IlO
7. Midland Harmonizers
116
8. Fruit Unlimited
110
9. Frisian Harmonizers
112
10. Seabouom Singers
91
11. Sir Hugo's Worthy Singers
74
( 12. Harmony from Holland Chorus.
mikewanner
143
Kwartetten
I. Voice Male
134
2. VocaJ Chords
135
3. Gratmy's Pride
129
4. Inter tate Conneetion
103
5. Spice of Life
11 3
6. Unlimited
115
7. Snapshot
108
8. Sherwood Quanet
69
(9. Tora! Dutch. mikecooler
133
( I0. Special Four, mikewarmer
103

Advertentie-tarieven

Pres.

Singing

Totaal

150
153
144
121
125
122
112
117
97
105
93

134
123
126
ll2
11 3
115
107
106
102
95
82

419
404
393
355
353
347
335
333
311
291
249

151

146

440)

152
141
126
138
102
102
11 3
80
157

136
142
129
119

422

90

83

lil

109
105
76
135

418

384
360
326
326
326
225
425)
276)

Opvallend in deze cijferlij t is dat de vrouwelijke mikewarmer en -cooler beiden de
allerhoogste score behaalden. Dat betekent dat de keuze voor deze groepen juist is
geweest. Verder is het voor iedereen positief dat de ab olute hegemonie van Heart
of Holland Chorus duidelijk is doorbroken. Dit koor is nog nooit verslagen waar het
zelf bij was. Coastline Chorus in 1992 en Do/phin BarberMmes in 1997 pakten de
eerste plaats toen Heart of Holland Chorus alleen maar in de zaal mocht zitten. Het
gevolg zal dus zijn:
- dat winnaar Wlwle Cit)' Sound keihard moet werken om zijn eerste plaats te
behouden.
- dat Heart of Holland Chorus keihard moet werken om terug te komen.
- dat Dolphin Barber Mates keihard moet werken om de achterstand in te lopen.
- dat Lake District Sound keihard moet werken om verder door te
stoten,
- dat alle andere koren keihard moeten werken om niet achter te blijven.
Om kort te gaan: deze uitslag kan een gezonde uitwerking hebben op alle deelnemers en daarom voor heel barhershoppend Nederland. Bij de kwartetten i de
eerste plaats voor (half-)debutant Voice Male verras. end.
Redactie

DABS-runes verschijnt viermaal per
jaar in een oplage van 600 exemplaren.
Op die basis zijn de advertentietarieven
ä 150
als volgt. I x I pagina
4 x I pagina
f 525
1 x 1/2 pagina
f 85
4 x 112 pagina
f 300
I x 1/4 pagina
f 50
4 x 1/4 pagina
f 175
Zoals de lezer begrijpt. zijn adverteerders bij ons hartelijk welkom. Ze zijn
verzekerd van een exclusief. zeer
geïnteresseerd publiek met belang telling voor muziek, zang. show. boreca,
theater en allerlei zaken daaromheen.
Wijs werkgever of bevriende ondernemer eens op de aantrekkelijke mogelijkheden van een advenentie in DABStunes. Zoekt u een lid voor een kwartet.
leden voor een koor. of een dirigent?
Plaat een Wanted! van f 15.

Gezocht: lezers!
De A capella Club BALK is de opvolger
van wat vroeger Casa-ni was.
In A capella & Close hamony Nieuws
leest u er alles over. In het decembernummer ook barberohopnieuws.
Sensationeel nieuw5 over de DABS
conventie. Het publiek i5 de perfecte
jury. De lengte van het applau5 blijkt
bijna honderd procent de jury-uit5lag
te voor5pellen. Het aantal 5econden
per groep vermenigvuldigd met tien
levert vrijwel precie5 de jury-uitslag op.
Vraag een proefnummer aan ( f.6,50
op giro 7819097 tnv A capella Club
BALK, Ermelo) of neem een abonnement:
p06tbus 367,

3850 AJ Ermelo

(0341) 561440

WANTED
Format i e
gemengd
dubbel
barbarahop/close harmony Baritone zoekt baas,
lud en tenor (IIIUillen) en l ead, baas,
baritone en tenor (vrouwen) om gemengd
dubbel kwartet te foraaren. Met dit
2x•·tal gaan we behalve berberabopsongs
ook heel leuke close ha.rmony (musical
songs, evergreens etcetera) zingen,
zowel a capella als met begeleiding.
Ah j e toe bent aan een nieuwe
uitdaging, een goede stem hebt e.n wat
za.ngervaring, ia dit precies wat
je zoekt.
Alle
reacties
en
auggesties
zijn van harte welkom en worden
met spoed afgewacht bij Hans
Pekelharing, Nieuwegein, tele;foon 030-6301277 (na 18 uur)
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Nederland laat zich duidelijk zien
op Europese conventie in Zweden
Het kwartet 4 Again heeft van 9 tot
en met 13 september een afscheidsfeestje gevierd op de eerste Europese
barbershopconventie in Stockholm.
De conclu ie van tenor Wim
Zaalmink: Zweden is hét barherhopland in Europa.
Ongeveer anderhalf jaar geleden werd
bekend dat in september 1998 in
Stockholm de Europe e kampioenschappen barbcr hopzingen zouden
plaatsvinden. voor koren en kwarteuen.
vrouwen en mannen. Het barher hopkoor The Enterwinmen stond samen
met de Zweedse SNOBS voor de organi atic. Wij van 4Again hadden 10 het
idee van: 'Als het even kan gaan we
erheen'.
Via Internet werden we regelmatig op
de hoogte gehouden. Aanvankelijk was
de belangMclling vanuit de Europcl.c
landen, en Nederland in het bijzonder.
erg groot. Uiteindelijk besloten wij ons
definitief op te geven voor het festival;
ook al werd daarna vrij snel duidclijt,.
dat wij als kwanet niet meer lang in
dezelfde samenstelling zouden blijven
.lingen. Onle lead. Wim Lubberding.
zag zich genood1aak1 zag om na vier
jaar met 4Again te toppen. Het fe'>ti\'al
in Stockholm t.ou voor ons kwanet een
mooie gelegenheid Lijn om afscheid te
nemen.

Al op Schiphol zagen we vele bekende
barbershoppers. vooral vrouwen. Die
waren goed venegenwoordigd met The
Midland Sound uit Ede en Hannony
from Holland Chorus. het nationale
gelegenheid koor onder begeleiding
'an M1rjam Stegeman.
Het fe. tijn begon woen daga' ond met
een ma.ssed singing in het centrum van
de tad, en warempel. daar ontdekten
we meer barbershopper.. Uiteindelijk
werd het heel erg gezellig daar. Later
werd dil voonge1e1 in een gro1e fce•atent waar The Emerwinmen nog informeel optraden.
De volgende dag begon de kwaneuencompelilie voor de mannen met denien
kwaneuen. Het merendeel Z" eed-.. met
daarnaast nog k\\ aneuen uit Finland.
Denemarken en Nederland. De eerste
tien 1ouden doorgaan naar de linale op
zaterdagochtend.
Wij van 4Again werden als negende uit
de hoed getoverd. hetgeen inhield dat
wij taterdag al negende moe'>ten aantreden. En wc eindigden tot onLe tcHedenheid al tiende.
Bijlonder bij de vrouwencompetitie
·., middag \\U dat er l \\CC Z\\ecd:.c
vrouwenl,.oren '"aren die 'indo; 'ele
jaren ''eer eens recht'>tree"-'> met elkaar
konden duelleren. Het Zweed e
reglement verbiedt het winnende koor
aan de daaropvolgende competitie deel

te nemen: Rönnige Show Chorus en
Swr Light Chorus werden daardoor

altijd om beurten eerste in de
competitie. Allebei met meer dan 120
zangere en op de ri ers en wat een
choreo. kwaliteit en enthou iasme!
Uiteindelijl,. won het Rönnige Show
Chorus met een klein \Cr chil.
Opvallend \\a~ \erder ook de jeugdige
leerlijd van de mee,te koorleden.
Het Nederland e nationale vrouwenkoor behaalde een goede vijfde plaats
De kwanettencornpctitic voor de vrouwen begon met het Nederland e kwartet \'ocal Deliglu. Drie Nederland~e
vrouwenkwaneuen drongen door tot de
finale: Vocal Deligllf. Twink/e en
Sporkle. Zaterdag \\erd een drukke dag
met de linale!. van de mannenkwanetten
(Jombalam uit Stockholm al eerste).
de vrouwenkwanetten (Sowrdisfacrion
uit Zweden ab eer.te). en ·-;avonds een
groo~:.e show met de kampioenen en
daarnaast het dameskwartet Growing
Gir/s en
het bijna beruchte
Amerikaan\c mannenkwanet FRED. Er
trad 'erder een I,.oor op \'an 'rouwenen mannenl,.waneucn die in hun schaar..e
tijd twee nummer., hadden ingestudeerd. De \hO\\ \\erd beëindigd met
The Emerraimnen die al' Vikingen het
podium bestonnden.
· Avonds weer groot feest met band en
afterglow. Daar werd ook het jongMe
deelnemende kwartet
Wwmabee
bekroond. Het kreeg een aanmoedigingsprij~ van DA BS. overhandigd
door 'oortiller Riniu Roethof 'an
Holland Harmony.
Onze ervaringen ''aren enorm. Voor
On!> raat vnM dat Zweden hét barhershopland van Europa is. en dat wij er
veel kunnen leren. En ook dat wij al<.
4Again voor het Jaat'>l in deze . amenstelling hebben gctongen.
Wim Zaalmink
lllllllf!IIS

Het kwarw 4Again in ~ij11 oude samtmtelling: \Vim Zaa/mi11k. \Vim Lubbtrding. Rob Hafland
til Jaap ttlt Hm•t .
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Musicus Rob van der Meule wijdt zich aan Nederlands repertoire

Hollandse variaties op Amerikaans thema
Gehoord op de laatste conventie? Dat
kwartet dat barhers hop op z'n
Holla nds deed ? Radio Times.
Bekende en minder bekende gezichten.
Wie kent bariton Rob van der Meule,
wie kent hem niet? Daarom dit
interview.
Ter introductie: staat van dien t in de
Nederland e barhershop i aanzienlijk: dirigent, coach. docent, arrangeur en componist. Vier keer kampioen met de Vlissingse ' 'rouwen Sea
Sound Singers. lnitiator en medeopr ichter van Coastline Chorus.
Terwij l
hij
dat
allemaal
hobbyde rondde hij zijn opleiding af
aan het Tilburgs conservatorium als
docent zang. Meteen daarna is hij
begonnen Rob van der Meule met
zijn musical-carrière die tot op de
dag van 'andaag voortduurt.
Rob speelde en zong in binnen- en
buitenland in Phantom of the Opera,
Cats, unset Boulevard, en momentcel in Les Miserables in Antwerpen.

door Jan François

HA DIE

ROB! Terug in Barbershop-

land?

Ja ja. Het bloed kruipt toch waar het
nicl gaan kan. Dit keer echCer niet als
dirigent maar als zanger. Ik heb zolang
vóór een groep gcstaan dal het hoogtijd
werd om ook eens in een groep te staan.
Voor mij de eerste keer en bovendien in
het Nederland!.. Dat maakt het nog
nieuwer en !.panncnder.
In het Nederlands? Kan dat
ll'el?

ei~:enlijk

Dus. we ontgimren on:e
eigen 'heritage' we gaan
radicaal om. en zingen
l'oonaan allemaal in lret
Nederlands?
Nee. nee. ab oluul
niet. Oe tijl moet
bewaard
blijven.
Amerikaans dus. Ik
zie dit Nederland e
repenoire zuiver als
aanvulling.
Een
overtuigende reden
om niet in het Neder-

lands te zingen is er
mijns inzien niet.
Er wordt on te vaak
gevraagd waarom we
niet in het Nederland
zingen.
·Omdat de stijl
Amerikaan
•s
wordt dan geantwoord. Onzin. Wc
willen het gewoon
niet. en er i te weinig ge chikt matcriaal voorhanden.
Een goed excuu i .
dat onze Laturen het
niet toe taan. Akkoord. de tijl moet
authentiek blijven.
The Society al
monumentenzorg met My Wild lrislr
Rose en Sweet tmd UJ\'ely als hoog te
erfgoed. Maar iedere tijl ontwikkelt
zich, dat weten ze bij de . ociety ook
wel. Zolang er bc chcrmende voorwaarden zijn om de tijlte beschermen
i er du eigenlijk niets aan de hand.

En of dat kan. We hebben het
geprobeerd. het klonk gewoon goed.
Hel is een nog weinig onlgonncn
gebied. Bob Slavenburg heeft wel eens
wat dingen laten doen door Ed
Wacschc. Tulpen uit Amsterdam, het
Wilhelmus en 10, maar ~ n zwaluw
maakt nog geen zomer.
Maar Bob geloofde in het idee, en
terecht. Het soon repenoire waar ik nu
mee be7ig ben, komt uit de jaren 40/50.

Dus: einde l'anlret 'purisme'?
Men en die zeggen de stijl puur te
willen houden. wil ik vragen kritisch
naar de rcpcnoire-lijl>t te kij ken. Veel
kan als non-bt1rbershop be tempcld
worden. Verder putten wc ons uit in
tck tuitleg tijden . ingouts. Een ong
kan nog zo komi eh zij n. voor de
Nederlandstalige tochoorder gaat er
veel van die bood chap verloren.

Zo1111i1: Madeira. Diep in mijn Hart.
Het boemeltje 1'011 Punnerend. Zulk

IVeet je. ik ben een beetje bang dat we met
Nederlands repenoire uit de jarm '40150 een
soon seniorenrepenoire creëren.
Dat i onzin. Dat zou inhouden dat je
alleen hedendaag~ repertoire zou

soort liedjes. We zij n niet de enigen die
in hel Nederlands zingen, maar ik denk
wel de enigen met dit repenoire.

Rob vcm der Meute
mogen zingen. Het Engelstalige
repertoire i~ toch ook niet alleen maar
bedoeld voor mensen van voor de
oorlog? Je moet alleen de krenten uit de
pap halen. Er 7it veel kaf onder het
koren al. het gaat om kwaliteit. Dat i
een groter probleem dan de kwanliteit.
Hoe ben je etgenlijk op lret idee gekomen om
Nederlandse liedjes u llrrangeren in dt
borberslropstijl?
Kor de Vos is eigenlijk de initiator. Hij
opperde het idee. kwam mel muziek, en
ik raaklc nieuw. gierig. Kor i een
enthou ia. te, eerl ijke en kriti che
barbershopper. Toen hij de re uitaten
voor het eerst live hoorde was hij
oprecht ontroerd: ' Daar heb ik nou .lO
lang op gewacht'. Ik ben toen zelf ook
gaan peuren naar ge chikte muziek en
raakle onder meer verzeild bij het
muziekantiquariaat Broekman & Van
Poppel in Amsterdam. Ik ben daar wel
bijzondere dingen tegen gekomen.

-------------------------------------------------------------DAIJ - fVI~J

Je hebt nu een aantal arrangementen, wat ga
je er verder mee doen?
Er gaat naast het arrangeren héél veel
tijd zitten in de zakelijke aspecten.
Zoeken naar de uitgevers van de
muziek, rechthebbenden, drukrecht
verkrijgen. Op de bres dus voor de
legale muziek. Ik wil een aantal songs
zelf uitbrengen, maar ik ben ook in
onderhandeling met een muziekuitgeverij.
Over hoeveel nummers hebben we het
eigenlijk?
Ik maak eerst deze serie van vijftien
nummers klaar. Dat zijn allemaal
nummers uit de jaren '40/50. Er zijn er
nu zo'n stuk of negen gereed de restligt
op de tekentafel. Daarna komt er een
tweede serie van wat moderner
repertoire. Bijvoorbeeld Sofietje, Ritme
van de regen en ik heb m' n zinnen
gezet op een medley van liedjes uit de
tv-serie Ja Zuster Nee Zuster.
Hoe weet je nu, behalve dan proefondervindelijk of de arrangementen 'zingbaar' <.ijn,
ofhet ook, waar mogelijk correcte barhershop
is?
Ik stuur de arrangementen naar
Amerika, naar arrangeur Tom Gentry.
Voor een deel ter controle, maar ik doe
het vooral ook om wat 'feedback' te
krijgen. Ik wil toch weer een stapje

verder komen hiermee. Als je
arrangeert in je eigen taal, kan je vrijer
omgaan met de combinatie tekst/noten
Dat is vooral belangrijk bij bet
schrijven van embellishments en het
vervaardigen van extra tekst/muziek
voor bijvoorbeeld een intro of tag.
Goed, we hebben Nederlands repenoire. Wat
doen we er verder mee?
Zingen natuurlijk, ben benieuwd of het
aanslaat. Zelf ben ik erg enthousiast.
Maar we moeten even afwachten wat
de rest van de Nederlandse barbershoppers ervan vindt. Ik kan me zelfs voorstellen dat het mensen over de streep zaJ
trekken om ook te gaan barbershoppen.
Allemaal mooi op papier en gehoord op de
Laatste conventie, maar wam1eer komt het
beschikbaar voor ons allemaal?
Dat is een beetje afhankelijk van de
zakelijke afhandeling. Ik kan door m'n
huidige werk niet in een vast tempo
werken. Bovendien heb ik te maken
met allerlei zakelijke rechten. Dus het
kan nog even duren..
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vanwege mijn werk. Wellicht wordt dat
straks anders. Ik blijf graag mijn kennis
delen met andere zangers. Dat kan op
versebiJJende manieren. Ik zou je vraag
een beetje aan kunnen passen; misschien kunnen we wat voor elkaar betekenen.lk denk dan aan bijvoorbeeld
publicaties of uitgifte van de liedjes. Ik
hoop dat er een dialoog op gang zal
komen, daar verheug ik me op.
Verder nog wattoe te voegen Rob?
Ja, ik ben heel benieuwd hoe het gesteld
is met de belangstelling van onze zangers voor Denkend aan Holland. Ook
liedsuggesties zijn meer dan welkom.
Kortom, laat wat van je horen of laten
we elkaar treffen op de pagina's van
DABS-runes.

Wat kunnen we bij DABS nog meer van je
venvachten ?
In het verleden heeft DABS al verschillende keren een beroep op me gedaan
voor workshops en dergelijke. lk heb
tot nu toe altijd nee moeten verkopen

Koor in opr.i chting koestert hoge ambities
Een viertal Barhershoppers uit het midden van het land zijn al een tijdje bezig
om te komen LOt de vorming van een
nieuw koor. Tijdens een info-avond die
gehouden werd op 24 november jl.,
gaven de initiatiefnemers Herman
Feitsma, Willem Mulder, Henny
Lieverst en Richard v.d. Brink een toelichting op hun plannen.
Uit een avondvullend programma bleek
dat de ambities van dit nieuwe koor erg
hoog zijn.
Het streven is om een groep van minimaal twintig man (meer mag ook!!) bij
elkaar te krijgen en een jaar lang hard te
werken.
ln ditjaar zal onder leiding van dirigent
Floor v. Erp getracht worden een zo
hoog mogelijk niveau te bereiken. Een
aantal middelen om dit doel te bewerkstelligen zijn:
• de professionele leiding
• een pittig auditiesysteem
• goede organisatie en infrastructuur
• optimale repetities

Tijdens de presentatie van de plannen
bleek dat de initiatiefnemers een
behoorlijke eervaring hebben in het
Barbershopwereldje.
Over een aantal zaken waar veel
(beginnende) koren tegenaan lopen was
op voorhand goed nagedacht. Een
belangrijk item was bijvoorbeeld duidelijkheid over de beoogde doelen.
Niets is zo vervelend als er later achter
te komen dat je er toch met een ander
idee aan begonnen bent.
Ook de visie van de dirigent hierop
kwam uitgebreid aan de orde.
Bij een aantal zaken van praktische
aard was er ruimte voor inbreng vanuit
de groep belangstellenden.
Er was een meerderheid voor het volgende repcûetieschema: één keer per
vier weken een zondag en een dinsdagavond. Op dinsdag is de repetitie dan in
Nijkerk, waar het koor al een oefenruimte heeft gevonden.
Voor de zondag wordt nog een ruimte
gezocht, ook centraal maar in een grote

stad. {Utrecht.
Amsterdam).

Amersfoort

of

Na de infoavond bleken al zestien zangers enthousiast om in dit ambitieuze
project te stappen.
Omdat het minimum aantal deelnemers
op twintig is gesteld, zal het dus slechts
een kwestie van tijd zijn voordat de
daadwerkelijk repetities kunnen beginnen.
De eerste oefenzondag is vastgesteld op
28 februari 1999. Gezocht wordt naar
mannen met ambitie die bereid zijn net
dat stukje extra tijd en energie in hun
hobby te stoppen dat nodig is om maximaal te kunnen presteren.
Door de optimale mogelijkheid van
repeteren is het dus ook mogelijk voor
de echte 'die-hards' onder de barhershoppers om naast het eigen koor ook
nog mee te doen in dit promotiekoor.
Om 'de grenzen van de barbershop' te
verleggen, zei iemand op de informatieavond.

Richard van den Brink.
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Tijdens één repet_itie
een hele song leren
Voor een koor is het mogelijk een song
in één avond in te studeren. door middel
de
Kwartetmethode.
De
van
leemring tapes van de Amerikaanse
organisatie volgen deze methode in
feite ook: alle vier partijen apart te
belui teren, maar ook tegen de achtergrond van de andere. Wat op de learning tapes gebeurt. kan ook live.
Daarvoor is nodig dat een kwartet uit
het koor de song alvast zuiver kan zingen. 0:11 kwartet kan daarvoor natuurlijk de learning tapes gebruiken.
De Kwartetmethode bestaat uit tien
stappen. Het kwartet staat voor het
koor. met de lead voor de lead-sectie,
de bass voor de bassen enzovoort. De
song wordt vervolgens tien keer gezongen. als volgt.
I. Het kwartet voert de song uit voor
het koor. Het koor leest de muziek
mee van het blad en lui tert naar
het kwartet zonder mee te zingen.

De Amerikanen noemen dit 'stil
meedoen· (si/ent panicipation) en
voor de methode is dit zeer belangrijk. Stil meedoen betekent dat de
koorleden de goede noten horen
zonder dat ze door hun eigen fouten
in de war worden gebracht.
2. De lead van het kwartet zingt de
woorden van de song. De andere
drie zingen mee met alleen oeh of
lah. Het koor leest alleen nog mee.
zonder te zingen.
3. De bass van het kwartet zingt de
tekst. De andere drie zingen. zoals
hierboven. mee op een neutrale
klank. Het koor houdt zich stil
4. De tenor van het kwartet zingt zijn
tekst, de rest zoals hierboven.
5. De bariton van het kwartet zingt
zijn tekst. de rest als boven. Het
koor heeft de ong dan in zijn
geheel gehoord. en ook hoe elke
partij klinkt met de andere. Nu gaat
het zelf zingen, en wel volgens de

bovenomschreven manier, met dien
verstande dat elke sectie met het
overeenkomstige kwartetlid mee
zingt.
6. De leads in het koor zingen de
tekst. De andere partijen neunen
zachtjes hun partij mee.
7. De bassen in het koor zingen de
tekst. De re t neuriet zijn partij
zachtjes mee.
8. De tenors zingen de tekst. de rest
neuriet mee.
9. De baritons zingen de tekst, de rest
neuriet mee.
JO. Het hele koor zingt de song met de
woorden. Nu iedereen de partijen
apart heeft gehoord en in amen·
hang met de andere partijen, is dit
maar een kleine stap. Om de klank
goed te krijgen. moet de hele song
enkele keren worden doorgezon·
gen.
Bij verdere repetities is de methode te
gebruiken om het geheugen van het
koor op te fri ssen en om moeilijke stukken door te nemen.

Bron: SPEBSQSA

Ingezonden
Geachte redactie,
Met stijgende verbazing hebben
wij in de vorige DABS-tunes het
artikel gelezen over de voortgang van Dutch Connection. Het
feit dat zovele barbarshoppers
enthousiast zijn geworden om
een promotiekoor voor DABS in
stand te houden, is alleen
maar te waarderen en toe te
juichen. Dat men om redenen
gekozen heeft voor een andere
dirigent, kan men respecteren.
Echter dat een dirigent, in
dit geval Peter Iseger, op deze
wijze negatief in het nieuws
wordt gebracht, is •not
barbershop-minded' en getuigt
niet van goede smaak. Peter zal
zeker al zijn talenten en
kwaliteiten hebben aangewend om
het koor datgene te bieden wat
hij in zijn mars had . Daarvoor
had men hem gevraagd, daarmee
is men aan het werk geweest en
heeft men met elkaar bereikt

dat men een succesvol optreden
in Harrogace heeft mogen
ervaren. Prima! Dat, inzake de
voortgang van dit koor, na een
enquète de verwachtingen ten
aanzien van de dirigent voor
dit koor anders, c.q. hoger
bleken kan zijn. Echter dit mag
geen reden zijn om een dirigent
die al jaren zijn krachten aanwendt om barbershopsinging in
Nederland van dienst te zijn,
met alle ins en outs van de
enquète af te breken. Men moet
wel beseffen dat hij drie koren
dirigeert, én in Holland
Harmony én in DABS. Ondanks dat
wij beseffen dat wij Peter en
zijn koor als concurrenten op
de conventie tegenkomen, waarderen wij zijn bijdrage aan
barbershopsinging in Nederland.
Met meer algemene opmerkingen
had men Peter kunnen bedanken
voor hetgeen hij voor Outch
Conneetion heeft gedaan, waarbij men ook met opmerkingen van
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algemene aard had kunnen
aangeven op welke wijze men
verder wil gaan. Daar waar wij
zo vaak spreken en vooral
zingen van 'harmony all over
the world', vinden wij de wijze
waarop in deze publicatie wordt
angegaan met de persoonlijke
inzet van Peter in verband met
Dutch Conneetion ongepast .
'Verbeter de ~~reld en begin
bij jezelf' is een welbekend
gezegd, laten wij zuinig op
elkaar zijn, vooral op degenen
die know how en ervaring hebben
in barbershopsinging. Ervaring
en knO'.-J how waarmee wij van
en aan elkaar kunnen leren,
ervaring en kennis die wij
alleen van en voor elkaar
zo hard nodig hebben.

Riet Kosterman
en Ulrich Gs chwindt
HD ' s Lake Distri ct Sound

--------------------------------------------------------------- DADI fDICI

Comedian Harmonists,

aangrijpend verhaal, mooi verfilmd

Sinds de jongste conventic moeten
talrijke barbcr hoppers de Comedian
1/amumists in hun harten hebben
ge~lote n . Het winnende koor Whale
City Sound kreeg \OOr alle leden vrijkaarten voor de Duitse film over dit
muzikale zestal, die op I0 december in
première ging.
Dat wa ... te danken aan de promotionele
samenwerking van DABS met
Ci nemien, het filmbureau dat de
Comcdian HarmonisL'> in Nederland uit
brengt. Oe medewerkers van Cinemien
zagen mogelijkheden in die !>amenwerking met het oog op de overeenkomst
van barbcr hop met de Comedian

H a rm on i~lS. Twee van die overeenl-omsten zijn de tijd (de jaren twintig)
en de manier van tingen (a capella met
uitsluitend mannen).
DABS zegde toe medewcrl..ing te verlenen aan het promoten van de film,
Cinemien stelde daar vrijkaarten tegcnO\er plus enige publ iciteit rond de conventie. Dat laal\te mondde uit in een
'ier minuten durende uittending rond
Loke District Sound op RTL Live. Een
cameraploeg volgde de voorbereidingen van dit koor tijdens de conventie,
tot op het toilet toe. waar vier leden
hun sound tonden te oefenen. Wat
dat betreft wa<, er nog een vage
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overeenkom t met de Comedian
Harmooi lS die niet zozeer in bet toilet
al wel in het bordeel graag mochten
lingen.
Verder is de film (regie Joseph
Vil maier) een aangrijpend verhaal van
LC'- werkloze mu ici in de armoedige
jaren twintig in Duit land. In hun
moeizame tart als zangers zullen vele
barhershoppers zichLclf herkennen.
('Niet het individu is belangrijk. maar
de groep al geheel!')
De HarmonisL<> onder aanvoering \'ttn
Har!) Frommermann \\illen op de
Amerikaan e groep The Reveler'>
lijken. maar dan in het DuitS. Het lukt
te. En hoe! De uitnodigingen vliegen
op te af. tot vanuit Amerika toe. Het
leven lijkt een fcc<;l. Intussen komt het
nationaal- ocialismc op in Duit land.
Drie van de ze'> t ijn jood . Dat leidt in
de groep tot een weLenlijk dilemma.
In Amerika hebben ze de kans buiten
het conniet te blijven. Maar de groep
gaat terug naar Duit'>land. De ze krijgen
te horen dat 1c wel mogen optreden.
mito; in een ·ari'>che' beLetting. Dat
betekent een definitieve breuk. De drie
Joodse leden \vijken uit naar Amerika.
Ze hebben de andere drie nooit meer
terugge.lien.
De film biedt !>chiuerendc beelden. niet
alleen
de
sfeer
van
de
jaren voor de oorlog. ook de manier
waarop de zes met ell..aar omgaan. i-, in
boeiende beelden "aMgclegd. ooi.. op
het toneel. Tu.,.,cndoor loopt het onvermijdelijke. maar waar gebeurde liefdco,vcrhaal. Een aanrader voor elke
barhershopper die ieh van tijn ·root!>'wil herkennen.

Redactie

Barhershoppers herdenken Ger van Aart
Eind vorig jaar overleed Gcr van Aart.
Velen kwamen in december 1997 naar
Den Bo~och om af:.chcid van hem te
nemen. Bijna een jaar later. op zondag
25 oktober was er een herdenkingsconcen voor hem georganiseerd. Drie
koren en twee kwancttcn zongen in een
show waarin zijn vrouw Gcrrie en zijn
kinderen Femke en Martijn de hoofdgasten waren.
Een moeilijke opdracht \OOr de
organisatoren. Geen '>how "aarin de
'barbcrshop-fun 'centraal kon Maan en
ook geen 'plechtig' concert. Elk van de
optredenden bracht kort en op eigen
wijle Gcr in herinnering of droeg een
peciale song aan hem op. A ll e~

torgvuldig bedacht en gecoördineerd
door Jan Moors. Aan het einde van de
<>how ontving Gerrie uit zijn handen
drie herdenking boeken met bijdragen
'an langers en genodigden. Een
pas<;end en emotioneel moment. De
'>pcciale middag werd afgesloten met
een diner voor genodigden.
In de show viel de bijdrage van het
kwartet Unlimited op door de
aanweligheid van de \Vild lri.çll Rose.
Vcrpakt in een bloempot lette zij het
publick op het verkeerde been toen zij
plotseling haar hoofd liet hangen en
knakte. ·Ach wat sneu·, fluisterde het
door de zaal die even later blij verrast
werd toen de roo. precies op het goede

moment weer overeind kwam. Een
leuke truc waarvan niemand zo .,nel
doorhad hoc die werl..te.
Een compliment ten.,lotte aan Fred van
der Grind en Hen!.. Horstman. Zij
hebben voor de Bo.,.,chc !..oren de taak
van Gcr overgenomen. Een knappe
pre<.tatic na zo'n korte tijd. Voor Bob
Slavenburg was dit herdenking concert
het laatste optreden met de Gentr ·
Barbenhop
Sin~:ers
Mawport
Rotterdam. Bob heeft de Rotterdammers ondertU\'>en 'erlaten. Zij 1.ijn
nu in contact met alweer een opvolger:
de vierde in zes jaar.

DADJ
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'Eerst on~eloof, dan
ongelooflijke blijdschap'
\Voensdagm•ond. Of we al ge pannen
zijn, informeert onze coach Ro alie
Davies naar onze gee te toestand. Uit
onze ontkennende aniwoorden maakt
ze op dat we geen moeite hebben onze
zenuwen voor het komende weekend
in bedwang te houden. Een perfecte
repetitie wordt het allerminst
Zaterdag. We rijden, voor ons gevoel
midden in de nacht, uit drie windstreken naar Harderwijk. Bij aankom 1
in het Cultureel Centrum wordt
onmiddellijk de toon voor het weekend
gezet. Lekker bijpraten met onze
'collega'-kwartcuen (moest eigenlijk
een wat vaker gebeuren). Direct een
lekker sfeertje. Maar ook groeit gek
genoeg voor de zoveel te keer het
gevoel dat wc niet alléén bij elkaar
zijn gekomen om oude en !.Om gekke
koeien uit de loot te halen.
Als de voorbereidingen voor de
competitie echt beginnen, is er toch
prake van enige !.panning. Het be cf
dat je nu met z'n vijven moet proberen
daar goed mee om te gaan. zet een
prachtig mechanisme in werking:
Rosalie taxeert moeiteloos de graad van
ontreddering bij ieder kwartctlid. speelt
daar vervolgens perfect op in en smeedt

in korte Lijd een team waarvan de leden
niet alleen zichzelf proberen te
kalmeren. maar ook elkaar weten te
steunen. Als we achter de coulissen
staan. slaan de zenuwen nogmaaJ toe.
Maar onze cout Pasje weet nogmaal
dat lekkere wij-gevoel op te roepen en
nel voelen we ons beter.
Tamelijk zelfverzekerd bestormen we
het podium. Het applaus maakt ons
warm van binnen. Dit publiek laat
merken dat je welkom bent! Dat zingt
een heel tuk lekkerder en doet je die
drie chemerig belichte mannen nel
vergeten.
Ze minuten later re 1 on een goed
gevoel. We hebben naar be te kunnen
gezongen. Dan volgt het lange wachten.
Een borrel mag nu. we zijn immers toch
klaar voor de re t van de dag. In de
lUS enlijd worden we door de andere
kwartellen getrakteerd op heerlijke
ong.
Uiteindelijk de uit lag. Daar kunnen wc
kon over zijn: overdonderend. Eerst
ongeloof. dan ongelooflijke blijdschap.
In onze stoutste dromen hadden we dit
niet verwacht. Je kent immers je
'tegenstander '. Daarna de hartvcrwarmende reactie van zo ver chrik-

keiijk veel mensen: het was in één
woord grandtoo .
Natuurlijk geeft een gouden medaille je
een andere kijk op een conventieweekend. maar voor on was dit
weekend in Harderwijk een grandioze
happening. Het i on een te meer
duidelijk geworden dat zo'n bijeenkomst alleen maar kan lagen dankzij
de inzet van heel veel mensen.
Daarom wi llen we hier nogmaals dankzeggen aan conventiemanager Bert
Smit . zij n voortreffelijke team
bestaande uit Rosalie Davie . Marc
Feitsma en Ton Pati 1 en aJie mensen
die voor en achter de schennen hebben
gewerkt. terwijl wij met volle teugen
genoten.
Dank ook aan onze mede trijders voor
de hartverwarmende reactie . En
natuurlijk heel veel dank aan Ro alie.
die in een jaar Lijd heel veel heeft
bereikt met 'haar' Voice Male. Bright
wa this year!
Wat on . betreft: november 2000. same
team. same people, same p/ace!!

Namens Voice Male,
Leo Guikers.

Midland Harmonizers schaduwkampioenen
Hans Sandcrse uit Ede, niet tevreden
met de uilslag van de conventie, is
opnieuw aan hel rekenen gegaan, om
zichzelf en zijn koor een hart onder
de riem te steken. Hij komt tol een
lolaal andere uitslag.
De DABS-convcntic is alt ijd weer een
belevenis waar je met plcLier op kan
terugkijken. Spanning en nervositeit
zijn de belangrijkste ingrediënten. naast
de gezelligheid.
En dan de uitslag. altijd de persoonlijke
visie van de juryleden. Het resultaat
was weer als vanouds: de grote koren
bezenen de eerste plaatsen en de kleine
koren komen achteraan.
Ik besef du1 ik wellicht niet legen mijn
verlies kan en als ik zo de temming
proefde. velen van j ullie ook niet. Ik
heb er ech1cr wel iets op ge vonden.
want mei jurycijfers kun je alle kamen
op.
Grote koren Lijn altijd in hel voordeel

omdat voor elke partij meer matcriaal
op de ri er taan. Kleine koren vallen
dan ook nimmer in de prijzen.
Om grote en kleine koren in de
competitie eenzelfde kans te geven.
moet je de lotaal verkregen punten
vcrdelen over het aantal deelnemers per
koor. Zo wordt er een gemiddelde
prestatiewaarde per deelnemer va<,tge teld. zeg maar zijn tran ferwaarde.

Dit gemiddelde bepaalt nu wie er
kampioen wordt. Zo worden wij op een
heel eenvoudige en eerlijke manier toch
kampioen van Nederland. Wij mogen
dus best trot zijn.
De Midland Harmonizers zouden op
alle onderdelen een.t zijn geworden:
music 5.8: presentation 5.6: inging 5.3.

Goed hè?!

Hans anderse

Uitslag
Naam
I. Midland Harmoni1er.
2. Frisian Harmonizer.

3. Seabonom Singer.
~

Fruil Unlimi led

5. Dolphin Barber Mates
6. Lake Obiriet Sound
7. South. Cmfn Barber Male!>
8. Hean of Holland Chorus
9. Duketown B~hop Singer.
10. Sir Hugo's Wonhy Singers
11. Whale City Sound
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Aantal
k<l<Hiedc:n
20
20
20

Toeaal

Pre<,tatie-

punten

gemiddelde

335

16.75
15,57
14,55
13.32
13.10
I 1.80
10.08
8.97
8,67
8.30
6.98

3 11
291

25

333

30
29

393

35
45
40

355
353
404
347

30

249

60

419
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Kopij DABS-tunes
De volgende DABS-tunes verschijnt
eind ma arL Ko pij g r aa g vóór
1 maart bij d e red actie. Aanleveren
op floppy (in Word of Wordperfect
op d e P C) sch eelt d e eindredacteur
vele u ren werk. De verschijningsd a ta
zijn verder eind j uni, eind sep tem ber
en eind decem ber 1999. Bij voldoende
aanbod van dringende nieuwtjes of
aankondigingen kunnen we ook een
DA BS-note uitbrengen. Red actiea dres: Koningin Julian aweg 16,3628
BN Kockengen. O f per e-mail aan
J acquesd eJong @compuserve.com

Gemist?
Wil ied ereen d ie zijn DA BS-t unes
gemist heeft, zich melden bij
secretaris Dolf Lahuis. Da n kunnen
we de verzendlijst compleet ma ken.

Databank
In deze rubriek staan vooral
evenementen die barbershop-organisaties zélf orgll!liseren. Soms nemen we
ook evenementen op waarvan de
redactie denkt dat ze voor barbershoppers interessant zij n. Organisatie
gelieven hun programma's op te sturen
aan de redactie van DABS-tunes, zie
hierboven.

191111 21 lllaart/999
Roaring 1920 's Festiva l a nd lris h
Interna tional Ha rmony College
Killamey, Ierland.
Traditioneel een bijzonder festival,
geheel in de stijl van de jaren twintig,
met veel bals en feesten. Barbershop is
een belangijk onderdeel, met een
internationale kampiocnenshow,
Amerikaans en Europees. Onderdeel
van het festival is ook een harmony
college. waaronder voor het eerst een
cursus voor coaches. Informatie te
verkrijgen bij het DABS-bcstuur.
Recht treeks bij Alexandra Baradi,
Kenmarc Co. Kerry. Ie rland. telefoon
00 353 ~-'I I 70. fax 00 353 64
4 I 839: e-mail baradi @iol.ie

17 1111 27 jllli /999
Eerste Ru ische ba rbcrshop
ha rmony festh·a l
Sint Petersburg. Ru land

/91111 2/maan 1999
Conventie Holla nd Ha m1o ny
Sportcentrum Papendal

Nieuw kwartet bij
Brothers 4 Tune
Het is Brothers 4 Time gelukt om een
nieuw kwartet op te richten. Het beeft
weliswaar wat tijd geko 1, maar vol
trots presenteren wij u het nieuwe
viertal:

Babies 4 Tune
Het jongste lid heeft zich op 2 november aangemeld bij Peter KJut. Het
volledige kwartet bestaat nu uit:
Falco Wams, geboren 8 juni 1996. zoon
van Erik (bass) en Patricia Warns
Stefan KJ ut. geboren 2 januari I997,
zoon van Peter (bari) en Henrietta Klut
Tom Weber. geboren 23 j uli 1997. zoon
van Arjen KJut (lead) en Agnes Weber
Jelmer Klut. geboren 2 november 1998,
zoon van Peter (bari) en Henrietta Klut.
Bij peciale gelegenheden wordt het
kwartet uitgebreid tot kwintet door
Katja Warns. geboren 9 mei 1998,
dochter van Erik (bas ) en Patricia
Warn
Plannen voor een klein koor zijn in de
maak, want in december verwachten
Herman (tenor) en Annemarie KJut hun
eerste kindje. Wij houden u op de hoogte
van de vorderingen van dit jeugdige
kwartet.
Peter Klut

Video van conventie
De videobanden die tijdens de conventie zijn gemaakt zijn te bestellen voor
I 35 per stuk. Montage van de banden
vi ndt in december plaats en de levering
eind januari 1999. De beeld en geluidkwaliteit van de opnamen zijn zondermeer uitstekend. RTL Live heeft onze
opnamen gebruikt voor hun uitzending
op de televisie. Er worden twee banden
samenge teld:
Band 1: kwarteltencompetitie met de
Show der Kampioenen
Ba nd 2 : korencompetitie met de Show
der Kampioenen
De banden zijn te be tellen door het
overeenkomstige bedrag over te maken
op rekeningnummer: 5 1.06.07.306
(ABN te Luntere n). Vergeet daarbij niet
te vermelden of het gaat om band I of
band 2 of beide. Be telde video·
kunnen voor I 5 extra per tuk ook
worden toege tuurd.
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Adressenlijst
in de maak
DABS heeft een speciale adres e ntijst
in de maak die de adre senlijst in
DABS-tunes gaat vervangen. Koren en
kwartetten wordt daarom verzocht met
spoed de gegeven voor deze lij t in te
sturen.
de
kwartetten:
naam,
Voor
correspondentie-adres. telefoon (eventueel e-mail en web- ite) Voor de koren:
naam, corre pondentie-adre . telefoon
(eventueel e-mail en web- ite). dirigent.
datum en tijd van repetitie.
De lijst wordt elk jaar vernieuwd aan de
hand van de mee t recente gegeven .
Eventuele tussentijdse wijzigingen
worden vermeld in DABS-tunes.
Verzameladre :
Jacque de Jong. Kon. Julianaweg 16.
3628 BN Kockengen.
e-mail Jacque deJong@compuserve.com

Presentation 2
Uitgesteld
Zoals aangekondigd in d e vor ige
DABS-tunes zou er di t najaa r een
cursus Prescntation deel 2 van sta rt
zijn gegaan . Echter a ls gevolg ' 'a n
wijzigingsvoor stellen
d oor
de
besture n van DABS en Holla nd
Ha rmony -het cursus pa kket was
n aar d e mening van d e besturen te
zwaar en te diepgaand- word t d e u itvoering van cursus deel 2 uitgesteld
n aar voorjaar 1999. Een herzien
cursusplan word t u itgewer k t en in
janua ri of feb rua ri gep resenteerd. De
cu rsusdata zullen na instemming van
d e besturen wor de n gepubliceerd,
zodat u alleen d eze in uw barbcrshop-aganed a's kunt inpla nnen.
Riet Kosterman, aspirant j urylid
Presentation

