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SNK ondersteunt scholing koren 
met begeleiding van • een Jaar 
'Het zou mooi zij n als drie koren, 
gespreid over het hele land, bereid 
zouden zijn zich te laten scholen', 
merkte Hans van den Brand van de 
SNK op. Hij had op 3 februari een 
delegatie op bezoek van Holland 
Harmony en DABS om eens te bekijken 
hoe de SNK (Samenwerkende Koren 
Nederland) barhershoppend Nederland 
van dienst zou kunnen zijn. Daaruit 
resulteerde een plan om een aantal 
koren speciale scholing te geven met 
hulp van een muziekdocent, hetzij van 
een muziekschool in de omgeving. 
hetzij van de SNK. 
Een koor zou dan een jaar lang scholing 
krijgen. elke week gedurende een 
halve repetitie. Het lesprogramma 
omvat onder meer noten lezen en 
solfège. De consequentie is dat er 
minder tijd is voor optredens en het 
instuderen van nieuw repertoire, maar 
na een half jaar moet er duidelijk voor
uitgang merkbaar zijn. 
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Het overleg was een vervolg op het 
werk van twee juryleden op de DABS
conventie in november. Hun conclusie 
was in het algemeen zeer po. itief, maar 
uiteraard kan er nog van alles worden 
verbeterd. Zo concludeerden ze dat de 
koren vooral veel aandacht moeten 
schenken aan vocale e n muzikale 
aspecten van bet zingen. 
Het gebruik van ademsteun is een 
aspect. noodzakelijk voor het 
verbeteren van de klank. Van de Brand: 
·Als barhershop uit het stadium van 
alleen maar gezelligheid treedt, heb 
je ademsteun nodig om de zang te 
cultiveren. ' 
Een ander aspect is het zingen van 
melm.lic~n in plaats van noten. Van de 
Brand: 'Je moet geen bolletjes, maar 
lijnen zingen.' Bij het barhershoppen 
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bestaat daar de tenn choppen voor. elk 
lettergreep apart. zonder dat de klank 
doorstroomt. 
Van de Brand was ook opgevallen dat 
barber hoppers de neiging hebben om 
luid te zingen. Volgens hem kan het met 
een 'messa di voce' of half volume ook, 
en veel beter. Het intoneren gaat dan 
veel makkelijker. 'Topkoren zingen niet 
hard', merkte Van den Brand op. 'Ze 
gebruiken forte alleen als effect.' 
Aspecten al algemene muziekleer, 
gehoortraining en vocaal-technische 
middelen kunnen aan de orde komen 
als een koor zich laat scholen. intussen 
hebben alle koren hierover reeds 
informatie gekregen, samen met de 
uitnodiging zich voor scholing 
beschikbaar te stellen. 

Redactie 
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C oachbaarheid. Vind ik een leuk woord. 
Zelf verzonnen? A ls het in de dikke van 
Dale komt te staan, dan moet daar met 
betrekking tot onze hobby de volgende 
verklaring bij komen: 'De mate van 
vermogen waarin een artistiek leider 
c.q. artistiek uitvoeringsorgaan bij 
machte is aanwijzingen van een coach 
toe te passen·. 
Dat eerste, 'mate van vermogen' daar 
schort het denk ik nogal eens aan. Liefst 
weten we het een beetje beter dan de 
coach. Dat maakt coachen een zware 
taak. Het is niet alleen bet ventileren 
van kennis, maar het komt vooral op 
didactiek aan. Je kan veel kennis in huis 
hebben, als j e het niet weet te verkopen, 
heb je er niets aan. 
Het is te vaak zo dat bijvoorbeeld 
dirigenten helemaal niet zitten te 
wachten op een coach. Het wordt 
gezien als een aantasting van de 
autoriteit. Ik heb het meegemaakt dat 
een coach voor een koor een bepaald 
resultaat bereikt -een beter resul taat 
dan de vaste dirigent- en dat op de 
eerstvolgende repetitie dit resultaat met 
verve naar de haaien werd geholpen. 
Nog een voorbee ld is het kwartet 
zonder coach dat zich een keer laat 

POINT OF VIEW 

begeleiden. Wanneer de coach zich dan 
een maand later weer eens laat zien, 
blijken al z'n adviezen een averechts 
effect te hebben gehad. Binnen het 
kwartet heeft ieder het zijne opgepikt. 
Er ontstaat een veelheid aan inter
pretaties over de aanwijzingen van de 
coach, en de ontstane chaos lijdt tot 
nauwelijks merkbare verbeteringen. 
Ook het verder werken met opgenomen 
tapes tijdens een coaching biedt geen 
soelaas. Opnames van een coaching 

zijn een momentopname. Met zo'n tape 
kan j e nu eenmaal niet drie weken voor
uit. Wil her du allemaal goed werken, 
dan hebben we naast een coach met de 
nodige bagage. een ·coacbbare' unit 
nodig. Coachbaar wil ten eerste zeggen: 
j e mond houden, luisteren en gewoon 
doen wat er gezegd word. Vervolgens 
het resultaat evalueren, samen met de 
coach, en LLitvinden wat werkte, en wat 
niet. Van daaruit verder. 
Her lijkt simpel maar bet is het niet. 
Terwijl je staat te zingen of te dirigeren 
zal je dus, behalve te doen wat de coach 
zegt, zijn technieken, en jouw/jullie 
reactie daarop moeten registreren. 
Hieruit kun je concluderen wat er moet 
gebeuren om tot een beter resultaat 
te komen, en ten tweede krijg j e als 
het goed is een bandreiking omtrent 
een mogeljjkheid om dat te bewerk
stelligen. Onthoud: er zijn vele wegen 
die naar Rome leiden. Van een coach 
wordt verlangd dat bij na het aanhoren 
van één song het probleem dat de 
meeste aandacht verlangt, analyseert. 
Dat wi l niet zeggen dat hij daarmee 
mereen de juiste weg uitvindt. Daar 
komt de 'mate van vermogen' om de 
hoek kijken. 

door Jan François 

Ingezonden 
Grote misser 
Graag wil ik reageren op de edit ie 
december '98 van de DABS-t unes. 
Eens per anderhalf à twee jaar vindt er 
een conventie plaats waar alle zangers 
naar toe leven. Enerzijds om andere 
koren en kwartett en bezig te zien en te 
ontmoeten, anderzijds om van een 
onafhankelijke jury te vernemen hoe 
j ouw koor/kwartet op dat moment er 
voor staat. En niet te vergeten de 
leerzame opmerkingen die tijdens de 
clinics naar voren komen. 
Dat er in wedstrijdverband winnaars en 
'verliezers' zijn, is een gegeven. Dat 
daardoor de top-3 bij koren en 
kwartetten meer aandacht krijgen, is 
een logisch gevolg hiervan. 
Het behalen van de eerste plaats heeft 
ons koor in ieder geval een enorme kick 
gegeven. Temeer daar het in een recht
streekse confrontatie was met de 
gedoodverfde - viervoudig- kampioen. 
In meerdere kranten hebben we dit feit 
mogen teruglezen en dat vervult je toch 
-hoe kinderlijk misschien ook- van 
een beetje trot s. 
Echter, in onze eigen DABS-tunes was 
hierover bijna niets t erug te vinden. 

Behalve in het uitslagenlijstje van 
pagina 4 was nérgens op te maken 
wie de koorkampioen van 1998 was 
geworden. In het (enige) artikel over de 
conventie (blz. 3) van Jan François werd 
opgemerkt dat 'WCS hoopgevend voor 
de t oekomst' is en dat 'artisticiteit 
aanmoediging verdient'. Meer aandacht 
kreeg de zg. hoge mat e van coachbaar
heid van Johan Dessing, waardoor 
Steve Hall en Rhiannon Whittle in feite 
het meeste krediet bij onze overwinning 
kregen. De wérke iUke feiten betreffende 
de coaching liggen iets anders. Maar 
dat zou bU het even persoonlUk informeren 
ongetwijfeld duidelijker zijn geworden. 
BegrUp me goed, Steves visie spreekt 
ons erg aan en is belangrUk voor ons. 
zun inbreng mag dan merkbaar zijn, 
uiteindelijk moeten koor en dirigent het 
toch zelf doen. 
Kortom. de leden van Whale City Sound 
hadden een iets andere kop boven het 
artikel verwacht en misschien zelfs een 
foto van het winnende koor. En om het 
helemaal bont te maken, trek ik dan een 
vergelijking met de pagina's 4 en 5 van 
de DABS-tunes nr 2. 1997. Helaas was 
de j ongst e editie voor ons allen een 
grote misser! 

Met vriendelijke groeten. 
mede namens bestuur en leden van 
Whale City Sound 

Leo Roubroeks, voorzitter 

Naschri ft: 
Ten eerste hebben we Wlwle Ciry Sound en 
zijn dirigent recht proberen te doen met de 
foto's op eerste pagina waaruit duidelij k de 
triomf spreekt van barbershopkoor nummer 
1 van 1998. (Nog nooit zoveel fotofs op 
pagina I gehad.) 
Ten tweede vonden we de aardverschuiving 
dat eindelijk de hegemonie van Heart of 
Holland Chorus werd doorbroken, feitelijk 
belangrijker voor de rest van barher
shoppend Nederand. 
Ten derde, over het begrip coachhaarheid 
doet Jan François in dit nummer nog een en 
ander uit de doeken. 
Ten vierde heeft Roubreeks kennelijk niet 
verder meer door DABS-tunes gebladerd 
waarin op pagina 10 het kampioenskwartel 
Voice Male alsmede 'schaduwkampioen' . 
Midland Harmonizers duidelijk de aandacht 
op zichzel f vestigen met een attent eigen 
stuk over de conventie. 

Redactie 
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Het boemeltje van Purmerend 
de Nederlandse Chattanooga Choochoo 
Z INGEN in je moerstaal is in. Een 

nieuw fenomeen? Niet echt, want 
met golfbewegingen is het Neder
landstalige lied altijd populair geweest. 
Zelf. onze Engelstalige hobby krijgt nu 
Nederlandstalige impulsen zoals tijdens 
de laatste conventie in Harderwijk viel 
te beluisteren. Met een ongetwijfeld blij 
hart zongen de nieuwe kampioenen van 
een Banger Hart en verder vielen er ook 
Nederlandse ·vowels' te beluisteren bij 
ons nieuwe kwartet Radio Times. Eu 
waarom ook niet? De vaderlandse 
geschiedenis van de populaire muziek 
is vele nummers rijk die het uits tekend 
doen in de barbershopstijl. Maar op 
welke manier hee ft het genre zich in 
Nederland ontwikkeld? 

Het commerciële populaire genre zoal 
dat in Amerika a l vanaf de eeuw
wisseling bestond, drong pas decennia 
later door op het vasteland van Europa. 
De Engelse vmiant, de zogenaamde 
Royalty Bal/ad. ontwikkelde zich meer 
in de richting van het klassieke liedgenre. 
In het begin van deze eeuw kent 
Nederland grote namen als Dirk Witre 
en Louis Davids maar hun vaak maat
schappijkritische teksten kunnen we 
beter bestempelen als cabaret. Het 
muzikale materiaal is zonder meer 
geschikt om te werken in onze stijl , de 
verhalende coupletvorm minder. 

Oorsprong vaak 
te vinden 
in volksliedjes 

Veel origineel barbershopmateriaal uil 
Amerika vindt zijn oorsprong in het 
volkslied repe11oire. Danny Boy en My 
Wild lrish Rose zijn mooie voorbeelden 
daarvan. Niet verwo nderljjk aangezien 
de meeste immigranten uit Engelstalige 
gebieden kwamen en zo al zingend de 
gedachte aan hun vaderland levendig 
hielden. Dat repertoire heeft, samen 
met de Afro-Amerikaanse spirituals, 
een stempel gedrukt op de ontwikkeling 
van de vorm en stijl. Het genre heeft 
een ' natuurlijke' o ntwikkeling door
gemaakt e n is daaruil groter gegroeid. 
War die volksliederen betreft; ook in 
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Nederland hebben we kasten vol, alleen 
zijn ze hier in de kast blijven staan. Een 
zingende natie zijn we nooit gewee t 
zoals Engeland. Ierland en Schotland 
dat wel waren. en nog steeds z ijn. 
Dat alles had tot gevolg dat de 
ontwikkeling van het commerciële lied
genre in Nederland kuns tmatig en 
verlaat op gang kwam door wat ons uit 
Amerika bereikte, onder andere door de 
komst van geluidsdragers. In Amerika 
zij n de songs vanaf 1900 geschikt te 
noemen voor onze stijl. maar in eigen 
land moeten we vooral zoeken in de 
periode vanaf ongeveer I 940. 
KwaJita6ef laten de nummers uit deze 
periode zich goed vergelijken met 
Amerikaanse songs van een kwart eeuw 
daarvoor. 
Het is ook pas vanaf die tijd ( 1940) dat 
wij een 'gegronde' reden hebben om 
over vrouw en vaderland te zingen. 
De Tweede Wereldoorlog en het 
toenmalige Nederla11dsch Indië waren. 
hoe triest ook . belangrijke inspiratie
bro nnen. De liederen vormden een 
houvast voor ruegenen die weg moesten 
om elders het vaderland te verdedigen. 
Er was vraag naar liedjes die de moraal 
op konden krikken en als reactie op 
de bezetting in e igen land werden 
muzikale wegen bewande ld om het 

eigen (cultuur)goed te koesteren en te 
verheerlijken. Het genre wordt nood
gedwongen volwassen. 
De Nederlandse songs zjjn muzikale 
klonen van de Amerikaanse. Vooral 
harmonisch, hoewel ook tekstueel 
overeenkomsten op te merken zijn. Zo 
is Het boemeltje van Purmerend het 
Nederlandse antwoord op het 
Amerikaanse Challcmooga Choo Choo. 
Niet alleen de stijl van schrijven wordt 
gekopieerd, ook de vorm en de 
vermikjog hebben zo hun Amerikaanse 
voorbeelden. Zo heeft Nederland zijn 
eigen Big Band in The Ramblers. 
Toch weten we door onze hobby meer 
van de Amerikaanse geschiedenjs van 
de lichte muze dan van de onze. 
Jammer e n niet juist, want we mogen 
best trots zijn op de e igen muzikale 
e1fenis van het populaire genre. Het is 
lang niet altijd van eenzelfde kwaliteit 
als de Engel talige nummers maar dat 
ze maar opgeborgen en vergeten moeten 
worden is beslist onterecht. Een 
barbershopjasje zit als gegoten om veel 
'vergeten' repertoire uit die tijd. ·r love 
you·, mag dan misschien oprecht 
gezongen worden; ' Ik hou van jou', 
raakt toehoorders pas echt. 

Rob van der Meule 
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Show IJsselsteinse vrouwen 
laat zien waar het heen moet 
Waarom de leden van IJsseisrein Show 
Chorus bijna een kwartier nodig hadden 
om op te komen, telkens in groepjes 
van vier of vijf met tussenpozen, werd 
het publiek niet duidelijk. NatuLLrlijk 
blijft het moeilijk om een groep van 
zeventig vlot op de risers te krijgen. 
Maar een vertraging als deze stelde het 
geduld van de bezoekers in muziek
centrum Vredenburg, Utrecht, wel erg 
op de proef. Toch werd het wachten nüm
schoots beloond. De Ilsselsteinse vrou
wen. onder leiding van Floor van Erp 
zetten zaterdag 27 december een Winter 
Glamour Show neer die laat zien waar 
het in Nederland met barbershop 
ongeveer heen moet. 
Geen nummer leek hetzelfde. Dat was 
niet alleen te danken aan de glitterende, 
sjieke outfit van het koor, maar zeker 
ook aan de belichting die in Vredenburg 
uiteraard alle mogelijkheden heeft. 
Bovendien veranderde het koor zelf 
steeds van opstelling, nu eens stond het 
in groepen, dan weer was er een begin
positie bedacht die gaande de song 
leidde naar een totaal andere opstelling. 

Afwisseling bracht ook het inzetten van 
solisten, duo's en kwartetten. Niet elk 
koor zal die kwaliteiten in huis hebben. 
Maar als ze er zijn, kunnen ze een 
verademing zijn in de eenvormigheid 
die een barbershopkoor tamelijk snel 
kan oproepen. Een kwartet kan zelf
standig een nummer brengen, maar ook 
als inleiding op het koor. of met het 
koor als achtergrond. Een soliste of een 
duo tegen de achtergrond van een zacht 
zingend koor, kan de zaal in een geheel 
andere stemming brengen. Dat gebeurde 
tijdens de Winter Glamour Show. 
Een belangrijke bijdrage aan de afwis
seling waren ook de non-barbershop 
songs. Zo was de opening van Silent 
Night met het lied Night of Silence 
daartegenin geweven, een verrassing. 
Verrassingen zaten er ook in het tweede 
blokje, zoals het jazzy gezongen 
Embraceable you, aangenaam om te 
horen, vanwege een klank die zich 
duidelijk onderscheidt van barbershop, 
en die zich desondanks in zo'n 
programma laat combineren. lJsselstein 
Show Chorus maakt zich er allerminst 

makkelijk vanaf in een show als deze, 
dat is duidelijk. 
Ven·assend was ook het optreden van de 
groep Touch Down, zeven mannen (van 
wie vijf - voormalige- leden van 
Heart of Holland Chorus) die een 
indrukwekkend blok close barrnony 
neerzetten. Nummers van professionele 
groepen als The Nylons en The 
Blenders, ritmisch, jazzy, niet de 
gemakkelijkste, leken ze moeiteloos te 
brengen. Ze zijn nu een jaar bezig en het 
resultaat mag er zijn. Wie de komende 
tijd een barbershopshow wil organise
ren, moet even deze groep in zijn agenda 
zetten, want barbershop zingen ze ook. 
Wat de Winter Glamour Show vooral 
liet zien, was dat met een beetje koor 
van alles mogelijk is, met behulp van 
een dynamische presentatie, maar ook 
dankzij de keuze van andere dan al leen 
barbershopsongs. Dat laatste is niet 
a lleen leuker voor de zangers zelf, maar 
ook voor het publiek. En close harrnony 
hoeft voor bathershoppers geen dood
zonde meer te zijn. 

Jacques de Jong 

Kerstshow goed om in de stemming te komen 
Een barbershopshow als aanloopje naar 
de Kerstdagen: gewoon lekker, goed om 
in de stemming te komen. Een van de 
weinigen dit jaar was Lake District 
Sound op zaterdagavond 19 december 
met Keep your dream a!ive. Een dromerig 
programma en dat mag rond de kerst, 
goede keuze van het thema. Samen met 
het vrouwenkoor New Ach01·d kwam daar 
dus een smakelijk programma uit, plus 
een intermezzo van het kwartet S.O.A.P, 
alles nog tamelijk goed op schema ook. 
Bij bet optreden van S.O.A.P. rees de 
vraag waarom dit kwartet niet heeft mee
gedaan met de conventie. Hun geluid 
doet niet onder voor dat van andere deel
nemende kwartetten en in What a 
wonderjul world was Ferry Quik als een 
wondermooie lead te horen. Diezelfde 
avond liet het kwartet weten dat tenor 
Tjitte Wever ermee ophield. Zijn plaats 
wordt ingenomen door baritone Gerard 
Dölle, terwij l Jos de Jong de baritone 
overneemt. Hetgeen ook staandebeens 
gebeurde. Een nieuwe S.O.A.P. werd in 
deze barbershopnacht geboren. 

Van Lake District Sound valt (en viel 
eerder) het mooie geluid op, dankzij de 
talrijke bassen. Tegelijk dreigt het koor 
in een soon zwaarmoedigheid te verzeilen. 
Natuurlijk is You'l/ never walk alone een 
prachtig, plechtig lied, zij het eigenlijk 
met een hoopvolle ondertoon. Maar de 
bassen nemen in de eerste maten de 
gelegenheid om die plechtigheid erg 
zwaar neer te zetten. Diep uit de zak 
zogezegd. De song zou aan zeggings
kracht winnen, als de bassen hun 
schitterende tonen minder diep uit die 
zak halen, lichter, wel met veel energie, 
maar mi.nder kracht, minder inspanning, 
meer naar de baritone toe. 
En als bet koor dan plechtig zingt, dan 
zal het koor ook kerks lijken! Niet alleen 
in You 'l/ never walk alone, maar ook in 
0 holy Night, dat in de grond ook een 
feestelijk lied is. Dus toen de gezichten 
eenmaal plechtig stonden, bleven ze ook 
bij Jingle Be/Is in de plooi, dat al 
helemaal een speels gevalletje is. 
Tegenstrijdigheid in stemming viel ook 
op bij de song Dream, een dromerig üed, 

zoals de titel reeds aanduidt. Mooi 
gezongen, maar met drie strepen minder 
volume nog mooier. Hetzelfde in een 
lied als Girl ofmy dreams, dat variatie in 
volume ontbeerde, terwijl bet koor wel 
degelijk zacht kan zingen, al blijft het 
dan moeilijk om op toon te blijven. 
Hetzelfde viel op bij New Achord, een 
vrouwenkoor dat zijn sporen ruim heeft 
verdiend. Een enthousiast koor, wat ook 
te horen valt. Tegelijk dreigt hier het 
risico van te luide eenvormigheid. Een 
Onze Vader (The Lord's Prayer) kan 
huiveringwekkend mooi klinken als het 
ingetogen, bescheiden wordt gezongen 
met de nadruk waar die hoort (the 
Kingdom, the Powe1; the Glory). 
Waar beide koren wetlicht eens naar 
moeten kijken, is naar de eerste rij. Op 
onopvallende plekken staan soms 
zangers of zangeressen met zoveel uit
drukking dat ze eigenlijk vooraan of in 
her midden moeten staan. (En andersom). 
Maar wie zal ooit het waarom en het boe 
van de eerste rij verklaren? 

Jacques de Jong 
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Handboek lichte vocale muziek 
biedt complete handleiding 
Helemaal correct is de SNK niet over 
het ontstaan van barbershop, maar dat 
onze stijl wordt genoemd en beschre
ven in het Handboek lichte vocale 
muziek stemt op zijn minst tevreden. 
Het berekent dat barbershop, in tegen
stelling tot enkele jaren geleden, in de 
lichte muziek wel degelijk als aparte 
stijl wordt geaccepteerd en gewaar
deerd. Alleen daarom al zou het SNK
handboek hier vermelding verdienen. 
Maar er staat meer in dit boek, veel 
meer. Het is een hand leiding die elke 
dirigent, elke sectional leader en elke 
musical coördinator onder handbereik 
moet hebbeo liggen. Alles staat erin. 
Geschiedenis van de verschillende 
soorten vocale (koor)muziek, maar ook 
oefeningen voor de ademhaling en voor 
de stemvorming. 
Bovendien is een cd toegevoegd met 
tientallen muziekfragmenten van aller
lei groepen. zoals Beach Boys. The 
Real Group, Intermezzo en Take Six. 
Daarachter nog allerlei voorbeelden 
van zang- en ritme-oefeningen, rock, 

Interstate Conneetion 
heeft nieuwe bass 

Deze naam is wellicht bij enkele bezoe
kers van de laatste DABS-conventie 
blijven hangen. Ons kwartet is dan ook 
nog betrekkelijk jong, opgericht op 
I juni 1998. boewel drie van de kwartet
leden barbersbop-oudgedienden zijn. 
Wat betreft de naam van het kwartet: de 
Interstate is in Amerika een belangrijke 
autoweg en aangezien we elkaar alleen 
konden ontmoeten (Connection) door 
nogal wat kilometer te maken op de 
autoweg. vonden wij dat Interstate 
Conneetion prima bij ons past. 
Direct na de oprichting gaf een van die 
oudgedienden al aan dat zijn reistijd 
voor de repetities eigenlijk wel wat 
lang was. zogezegd te veel Interstate
miles (autowegkilometers). Dus daar
om besloten we dat hij na de DABS
conventie zou opstappen en zo de weg 
vrij .wu maken voor een nieuwe bass. 
We hebben bet over Lindley Gram, 
Amerikaan van geboorte, wonend in 

jazz, swing, country en niet te vergeten 
barbershop. 
Het boek gaat verder met de 'kleine 
theorie van de lichte muziek', basis
kennis van noten en akkoorden, de 
kwintencirkel. De meer deskundigen 
kunnen er ook harmonieleer in vinden, 
met de toontrappen, geïllustreerd met 
voorbeelden. Rob van der Meule, 
bekend als barbershopdirigent heeft aan 
dit hoofdstuk zijn bijdrage geleverd. 
Tet Koffeman, vorig jaar docent op ons 
harmony college behandelt de stem
vorming. Ze verklaart de werking van 
de stem. geeft oefeningen voor 
ontspanning en inzingen. stemvorming, 
ontwikkeling van de klank in een koor. 
Een volgend hoofdstuk is, zoals alle
maal , heel praktisch gewijd aan 
dirigeren en repeteren. Merkwaardig 
genoeg adviseert het boek aan dirigenten 
niet mee te playbacken. Vanwege de 
gekke bekken zouden ze daannee een 
duidelijke slagtechniek om zeep helpen. 
ln barbershop daarentegen is het play
backen van dirigente n algemeen 

België en werkend in Londen. Lindley 
zong al zo'n vier jaar in het Gents' 
Quartel samen met Arno Viguurs (lead) 
en Ton van Aart (tenor). In juni '98 
startten zij Interstate Conneetion op 
samen met Erik Bosman (bari). 
De conventie was dus Lindleys laatste 
barbershop-kunstje, de be loning een 
fraaie vierde plaats in de kwartetten
competitie. 
We hadden dus een vacature. Na goed 
rondgekeken te hebben. we zochten een 
gezeiJige diepe bas met veel ervaring 
en muziekkennis, vonden we Han Klein 
Haneveld. Geen onbekende in barber
shopland. 
Met veel plezier, enthousiasme en 
leuke doelstellingen repeteren we om 
zodoende vooral een gezellig maar ook 
goed barbershopkwartel te worden. 
Beste lezers, jullie horen nog van ons. 

Namens Interstate Conneetion 
Ton van Aart (tenor) · 

gebruik. Een dirigent zou ook niet 
veel van zijn plaats mogen komen. In 
barbershop is dat juist een onderdeel 
van de show. 
Interessante adviezen over repertoire en 
programma-opbouw geeft het boek 
ook. Een apart hoofdstuk is gewijd aan 
Presentatie, expressie, spel. kortom 
theater. En een apart hoofdstuk aan 
Lheatertechniek, waaronder microfoon
manipulatie. 
Om kort te gaan, e lke bladzijde in het 
boek biedt informatie die geen dirigent. 
geen coach mag missen. Ondanks de 
aanpak voor een zo breed mogelijk 
lezerspubliek, vraagt bet boek op 
sommige punten meer dan eenvoudige 
muziekkennis. Toch met warmte 
aanbevolen. 

Jacques de Jong 

Handboek lichte 1•ocale muziek, met cd. 
Uitgege~•en door en l'erkrijgbaar bij SNK. 
Plompetorengracht 3. 3512 CA Utrecht. 
telefoon 030-2313174. 
Prijs f 89,50 exclusief verzendkosten 

Dutch Conneetion 
exit 

Dutch Conneerion is opgeheven. Het 
koor dat vorig jaar in Engeland als 
nationaal Nederlands koor een warm 
onthaal kreeg op de BABS-conventie. 
is ermee opgehouden. 
De afspraak bij de oprichting was dat 
het minimaal 35 leden zou tellen. De 
laatste tijd werd dal aantal lang niet 
meer gehaald. Vandaar de beslissing 
van initiatiefnemer Bernard Swart en 
dirigent Don Henken om het koor op te 
heffen. 

Intussen is een ander koor in 
oprichting, zij het niet met de ambitie 
o m als nationaal koor op te treden. 
Enkele oud-leden van Dolphin Barber 
Mates zijn bezig om een kwaliteitskoor 
van de grond te krijgen onder leiding 
van dirigent Floor van Erp. Het aantal 
koorleden is inrussen boven de twintig 
uit gestegen. De eerste repetitieavond 
was op 28 februari. 
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Zingen maakt (een beetje) gelukkig 
A ls we zingen worden in de her enen, 
net als bij dansen, sporten, lachen en 
vrijen. zogenaamde 'gelukshormonen· 
(neurotransmitters) aangemaakt. We 
halen ook automatisch dieper adem, 
waardoor er meer zuurstof in het bloed 
en de organen komt. Zingen maakt het 
lichaam wakker en geeft direct een 
tlinke dosis extra energie. 
Het bovenstaande vonden we bij de 
randarts in her blad Santé. Nu wisten 
wij zangers natuurlijk al dat je van 
zingen aardig kunt opknappen, mentaal 
zowel als fysiek. Maar het is wel prettig 
dat weer eens bevestigd te krijgen, op 
wetenschappelijke basis nog wel. 
Daarom nemen we nog wat stukken 
over uit het artikel in Santé. 
Meestal zingen we als we ons goed 
voelen, maar wie somber is en een lied 
aanheft, zal snel opknappen van deze 
emotionele opfrisser. Of we vrolijk 
worden van zingen. hangt wel af van 
het lied. Mineur kan een tikkeltje 
melancholisch maken. Maar vaststaat 
dat zingen gevoelens losmaakt. 
Als we klein zijn. zingen we vaak 
zonder enige schroom. Dat verdwijnt 
bij veel mensen rond de puberteit. Dan 
doen we er ineens wat lacherig over. 
Bovendien schamen veel mensen zich 
voor hun stem, bijvoorbeeld omdat ze 
vroeger op school te horen kregen dat 
ze nier konden zingen. 

Therapie 
Muziek raakt onze diepste gevoelens en 
kan daardoor direct emoties losmaken. 
Zingen kan dus pure therapie zijn. Om 
die reden maakt zingen deel uit van 
muziektherapie. In de muziek zijn 
bepaalde wetten te ontdekken die ook 
gelden voor het leven. Bijvoorbeeld: 
wat is je ·maat', hoeveel ruimte durf je 
voor jezelf op te eisen. 
We durven ons in gezelschap vaak niet 
zo goed te uiten en zullen dan ook niet 
snel uit volle borst zingen in het bijzijn 
van anderen. Door te zingen, bied je je 
ziel aan, maak je je zichtbaar. Je maat 
houden betekent in therapeutisch 
opzicht dat je ondanks alles jezelf bUjft 
en je laat merken wie je bent een waar 
je voor staat. 
Samen zingen betekent naar elkaar 
luisteren. Je moel afstemmen op elkaar. 
Alleen zo ontstaat er harmonie. 
Bovendien geef je door re zingen een 
stukje van jezelf bloot, waardoor 

verbondenbeid ontstaat. Want we 
kunnen van alles met ons hoofd regelen 
en bedenken, maar echte communicatie 
gebeurt via het hart. De manier waarop 
we met anderen zingen, zegt iets over 
onszelf. Wie te hard zingt en de rest 
overstemt, zou moeten proberen wat 
meer naar anderen te luisteren. Wie een 
lied vaak te vroeg inzet, heeft misschien 
een grote drang zich te bewijzen. En 
mensen die het liefst zacht zingen of 
zelfs playbacken tijdens samenzang. 
zijn waarschijnlijk verlegen en een tikje 
intro ven. 

Let op de ademhaling 
De stembanden worden aan her werk 
gezet door de luchtstroom uit de 
longen. Om de ademhaling goed te 
kunnen beheersen, is het belangrijk 
regelmatig, liefst elke dag, adem
halingsoefeningen te doen. Proheer de 
longen vanaf de onderkant te vullen 
met lucht - de buik en de flanken 
bewegen dan mee; ze zetten uit als je 
inademt. Je moet de (onder)buik bol 
zien worden bij inademing en minder 
bol bij het uitademen. Het middenrif 
beweegt een beetje naar beneden, waar
door de borstkas zich vergroot zodat er 
automatisch meer lucht in kan. 
Goed uitademen is het belangrijkst: zo 
raak je afvalstoffen kwijt en komt er 
meer verse lucht in de longen. 
Dat de houding van invloed is op de 
stem. kun je testen door een bepaalde 
toon re zingen en afwisselend op de 
tenen en de hielen te gaan staan. 
Wie onbelemmerd uit volle borst wil 
zingen. past de volgende ti.ps toe. 
- Ga ontspannen rechtop staan. Buig 
de knieën lichtjes. Laat de schouders 
hangen en houd het hoofd rechtop. 
Beweeg vanuit het bekken. 

- Even Aaaaa zingen bevordert het 
openen van de keel, zodat de klanken 
onbelemmerd naar buiten kunnen. Laat 
de kaak ontspannen hangen- net zoals 
hij valt. De tong plat in de mond, puntjt! 
tegen de ondertanden. 
-Adem bewust. 

Conditie 
Wie veel zingt. doet er goed aan zijn 
stem in topconditie te houden door: 
- dagelijks ademhalingsoefeningen te 
doen 
- regelmatig te sporten; dat verbeten 
je conditie en vergroot je longinhoud. 
- niet re roken; met roken krijg je 
minder lucht, en het maak'! de stem
banden minder soepel. 
- de slijmvliezen van de stembanden 
soepel en gezond te houden. Kuch of 
schraap de keel zomin mogelijk; dat 
beschadigt de huid. Het eten van veel 
drop of mentholsnoepjes tast de 
beschermende slijmlaag aan. 

Borst- of kopstem 
De borststem is de lage kant van de 
stem. Als je heel hoog zingt. ga je 
vanzelf je falset- of kopstem gebruiken. 
Overigens is te hoog zingen met de 
borststem schadelijk voor de stem
banden. Het gebruik van de kopstem i 
niet verkeerd. 
ledereen kan zingen en zijn stem 
ontwikkelen, maar dat wil nog niet 
zeggen dat we allemaal een operaster 
kunnen worden. Gelukkig draait het 
zi ngen uiteindelijk niet om een mooie 
stem, maar ook om de vraag of je in 
staat bent emoties over te brengen. 
Het lijkt wel barbershop. 

Redactie 
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Kopij DABS-tunes 
De volgende DABS-tunes verschijnt 
eind juni. Kopij graag vóór 1 juni bij 
de redactie. Aanleveren op floppy (in 
Word of Wordperfect) scheelt de 
eindredacteur vele uren werk. De 
verschi,jningsdata zijn verder eind 
september en eind december 1999. 
Bij voldoende aanbod van dringende 
nieuwtjes of aankondigingen kunnen 
we ook een DABS-note uitbrengen. 
Redactie-adres: Koningin Juliana
weg 16, 3628 BN Kockengen. Of per 
e-mail aan 
JacquesdeJong@compuserve.com 

Gemist? 
Wil iedereen die zijn DABS-tunes 
gemist heeft, zich melden bij secreta
ris Dolf Lahuis. Dan kunnen we de 
verzendlijst compleet maken. 

Databank 
In deze rubriek staan vooral evenemen
ten die barhershop-organisaties zélf 
organiseren. Soms nemen we ook 
evenementen op waarvan de redactie 
denkt dat ze voor barhershoppers 
interessant zijn. Organisaties gelieven 
hun programmars op te sturen aan de 
redactie van DABS-tunes, zie hierboven. 

JO april 
Cursus Letis face Presentation 2 
De Drumptse Hof. Tiel 
Start van de tweede cursus Presentatie 
voor degenen die de eerste cursus vorig 
jaar mel een certificaat hebben afgesloten. 
Zie ook elders in deze DABS-tunes. 

17 april 
Show van vrouwenkoor Tbe Sweet 
Lake Harmony Singers 
Medewerking verleent de close 
harmony mannengroep Touch Down 

24 april 
Cursus Letls Face Presentation 2 
De Drumptse Hof, Tiel 

30 apriltm 3 mei 
Conventie BABS 
Wintergardens, Blackpool, Engeland 

8 mei 
Cursus Letîs Face Presentation 3 
De Drumptse Hof, De Balije I, Tiel 

29mei 
Cursus Letîs Face Presentation 2 
Basisschool Jan Harmenshof, 
Koninginnelaan 2, Geldermalsen 

27 juni tm 4 juli 
SPEBSQSA conventie 
Anaheim, Californië 

7tm 14 juli 
Wereldsymposium koormuziek 
De Doelen Rotterdam en andere locaties 
Het Wereldsymposium Koormuziek is 
een driejaarlijke gebeurtenis. 
Koorspecialisten uit allerlei landen 
komen er cursussen geven in seminars, 
lezingen en concerten. 

17 tm 27 Juli 1999 
Eerste Russische barhersbop 
harmony festival 
Sint Petersburg, Rusland 
Het is een initiatief van het 
Internationale Fine Arts lnstitute en het 
Russische ministerie van Cultuur. Ze 
zijn tevens hoofdsponsors. Een deelne
mend koor kan alleen voor de gelegen
heid worden samengesteld. 
De kosten voor deze reis bedragen per 
deelnemer 1895 dollar (3800 gulden). 
Daarin zijn begrepen de vliegreis, 
hotel, maaltijden, vervoer in het land 
(deels per cruiseschip over de Wolga), · 
toegangskaarten voor alle evenementen 
en een volledig, cultureel programma 
met tien verschillende onderdelen. 
Alle deelnemende koren krijgen op 
zijn minst een intensieve coachingses
sie met de Amerikaans top-barbersbop
per, dirigent en arrangeur Greg Lyne. 

I NGEZON DEN 

Ben Schut natuurlijk! 
Ik ben ruim een jaar niet actief geweest 
in de Barhershop en, door ziektes en 
ongevallen (alles op één hoop,) kon ik 
zelfs ruim een halfjaar helemaal geen 
zang of muziek beoefenen. Nu ben ik 
echter terug van weggeweest. Genoten 
van de op één na gezelligste conventie 
(er blijft maar één eerste), nu ook zin
gend in The Dutch Conneetion en, last 
but not least, weer bass in één van de 
bekende kwartetten. Op mijn tweede 
auditieavond bij dit kwartet kreeg ik 
DABS tunes in handen. 
Twee dingen vielen me daarin op: 
I. Mijn opvolgers (goh, waren er twee 
nodig om mij op te volgen?) nemen het 
op voor een collega MD, die kennelijk 
negatief in het nieuws was gebracht. 
2. De MD van Harderwijk blijkt onbe
kend te zijn. 
Welnu, om mijn opvolgers maar weer 
op te volgen ... : 
De dirigent, binnen de DABS met de 
langste staat van dienst en dat ook nog 

bij hetzelfde koor, is de dirigent van 
Dolphin Barher Mates Harderwijk, 
genaamd Ben SCHUT. Toen de DABS 
werd opgericht, toen stond Ben al voor 
Harderwijk. Dit koor heefl al die jaren 
constant goed gepresteerd, geen ups en 
downs, maar gewoon betrouwbaar, 
stabiel, steeds een beetje beter, en dit 
alles onder de leiding van Ben SCHUT. 
Overigens denk ik dat we hem aJlemaal 
wel kennen, maar gewoon als Ben. 
Maar hem op de voorpagina Srnit noe
men, dat stoorde mij toch wel heer erg. 

Han Klein Haneveld, Wijchenboss 
lilierstate Connection, beschikbaar als diri
gem, maar hoeft niet ~o nodig 

Naschrift 
Schaamrood kle urt onze kaken. 
Natuurlijk kennen we Ben Schut als 
Ben Schut, hoe lang al. 
Oprechte excuses. 
R~actie 

Sherwoord-Quartet 
houdt ermee op 
Een van de oudste kwartetten in 
Nederland, Sherwood Quartet, heeft 
opgehouden te bestaan. De uitslag op 
de jongste conventie heeft klaarblijke
lijk de deur dicht gedaan, blijkens een 
brief aan het DABS-bestuur. ·Alleen 
enthousiasme blijkt bij lange na niet 
genoeg', schrijft Peter Abbink van het 
kwanet. 
'Mocht je bij een wandeling in de bossen 
rond Winterswijk zo nu en dan wat vage, 
ijle, niet altijd zuivere maar herkenbare, 
barhershop-achtige strofen horen, dan 
zijn wij het die ons verdriet proberen te 
verdampen.' 

Advertentie 

The Gente' Mainport 
Barberehop 5ingere 

Rotterdam 

zoekt een nieuwe dirigent 
die het koor op een hoger plan 

kan brengen. 
De uit~traling i~ uit~telc:end maar 
zangtechni~ch kan het zeker beter. 
w~ repeteren op donderdagavond 
en treden ± 15 maal per jaar op. 

Voor informatie kunt u bellen met 
Fran~ Bo~. 010-4794818. 

Tevene nieuwe leden gezocht, met 
name tenors. 


