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UITGAVE VAN DUTCH ASSOCIATION OF BARBE R SHOP SINGERS 

Vijf koren 
in oprichting 
Dit najaar zijn maar liefst vijf 
nieuwe barhershop mannenkoren in 
oprichting. In Amersfoort is Vocal 
Challenge al enige tijd druk bezig 
met repetities, in Emmen is Zoo'u 
Sound bezig van de grond te komen, 
Oldenzaal krijgt zijn The Gentie 
Singers en van Gorinchem en 
Helmond weten we de namen nog 
niet als we dit schrijven. De kans 
bestaat dat DABS straks voor het 
eerst in de geschiedenis meer dan 
twintig lidkoren telt. 

Stel je toch eens voor dat al die koren 
volgend jaar november deelnemen aan 
de conventie. Saroen met nog eens 
twintig kwartetten kunnen we daar een 
prachtig festijn van maken. En dan met 
de Stockholm Chord Masters uit 
Zweden (zestiende op de conventie in 
Anaheim deze zomer) -dat wordt 
genieten. 

Bij de start van mijn vierde seizoen 
als voorzi tter kunnen we spreken van 
een groeiende vereniging. Groeiend in 
in ledental en groeiend in bekendheid 
buiten de 'eigen kring'. We zijn heel 
gelukkig met de saroenwerking met de 
SNK en de deskundigheidsbevordering 
door mensen als Lex Hakker. Ook 
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Coaches onderweg naar Engeland 
Vijf DABS-dee/nemers op weg naar een harmony college voor coaches in Engeland. 
Van linksaf' Mark A/bias, Leo Roubroeks, Marrijn Hoekse/liG, Mebius umghour en Ben Schur 

vinden steeds meer koren de weg naar 
korenfestivals voor lichte muziek. Een 
goede ontwikkeling. 

Met nog ruim een jaar te gaan, 
hebben we alle tijd om ons optimaal 
voor te bereiden op de conventie in 
november 2000. Overweeg vooraJ 
zorgvuldig de keuze van de songs. 
Denk ook eens aan een package. twee 
songs met eenzelfde thema. waardoor 
je ook in het Presentationplan een 
verbinding tussen de songs kan leggen. 
Vraag de DABS-mediatheek eens om 
een paar inkijkexemplaren voordat je je 
keuze definitief maakt. Ook zijn er 
video's en cd's te leen. Er is zó veel 
mogelijk - veel meer waarschijnlijk 
dan je denkt. 

Wat het zingen betreft. a lles draait 
om luisteren e n blenden. Dat hoeft 
helemaal niet hard. Juist niet zelfs, 
overtuigend wel. In een interview zei 
de Italiaanse zanger Andrea Bocelli 
laatst dat je moet zingen alsof je langs 
bet oor van een kind fluistert. Zachtjes 
dus. met gevoel, en heel zorgvuldig. 
Niet alleen omdat je het kind niet wil 
laten schrikken, maar j uist om de over
tuigingkracht van wát je zegt, te ver
groten. 

Barhershop z ingen heeft alles met 
overtuigen te maken. Je doet dat niet 
door hard te zingen en je groter voor te 

doen dan je bent (over-singing). maar 
wel door gebruik te maken van de vier
stemmige klankkleur en de lijfelijke 
emotie. Daardoor ontstaat het twee
richting verkeer dat we zo graag willen 
bereiken. Dát is de kunst iet een jury
lid bepaalt of een koor een goed koor is. 
maar het succes hangt uiteindelijk af 
van het publiek. Het hangt sterk af van 
de mate waarin je dat publiek bereikt 
en overtuigt. 

Het is duidelijk dat we er nog lang 
niet zijn. De weg naar perfectie is een 
lange weg. We hoeven ook niet alle
maal op hetzelfde punt uit te komen. 
leder koor en elk kwartet kan zijn eigen 
doel stellen. afuankelijk van wensen en 
mogelijkheden. DABS doet er wel van 
alles aan om iedereen op weg te helpen. 

We wi llen graag investeren in mensen 
e n nieuwe cursussen, workshops en 
volgend jaar een bijzonder harmony 
college. De zanger meer als entertainer 
dan als koorlid. De risers meer als 
vertrekpunt op weg naar het publiek 
dan als barrière. Zolang je binnen de 
stijl van de barbershop harmony blijft. 
mag je grenzen verkennen. Durf. wees 
vernieuwend en entertain! 

With a happy choice of voice. 
Johan Kruyt, president 
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Daar ben ik toch even 
geschrokken van het artikel 

in de vorige Dabs- tunes waarin 
onze kersverse kampioer.s
diri gent Johan Dessing aan 
het woord komt. Alle respect 
natuurlijk voor 's mans 
inspanningen om z'n koor naar 
het kampioenschap te brengen, 
maar ik heb wat moeite met het 
interpreteren van zijn uit
spraken. Misschien heb ik het 
mis hoor. 

De kop van het artikel 
schreeuwt om een reactie. 
Welnu, hier dan! Ben je nou 
helemaal GEK geworden!! 
Ondergeschikt ringing chord?? 
Zit j e toch wel bij het goeie 
koor?? 

Gelukkig zijn er artikelen in 
dezelfde Dabs-tunes die nog 
maar eens aangeven hoe de vork 
werkelijk in de steel zit . 
Jacques de Jong, toeval l ig 
ook auteur van dit gewraakte 
interview, doet enkele pagina's 
verder uit de doeken hoe die
zelfde ondergeschikte ringing 
chords hem een brok in de keel 
bezorgen. 

I k kreeg zelf een brok in 
m'n keel bij het lezen van 
dit treffende barbershop
verslag . Mij uit het hart 
gegrepen, beste lezer, en 
tegelijkertijd, wat mij 
betreft, barhershop ten voeten 
uit . 

Enkele pagina's verder wordt 
nog eens op heldere wijze 
uit de doeken gedaan hoe het 
barhershop-arrangement i n 
elkaar zit en daar wordt zelfs 
een vergelijking getrokken met 
grote klassieke componisten . 
In dezelfde editie Granny's 
Pride da t Ieren en Amerikanen 
laat genieten van hun unieke 
uitvoering van Wild Irish Rose . 

Ik wil echter Johan Dessing 
het voordeel van de twijfel 
geven omdat hij, eerlijk is 
eerlijk, toch ook zinvolle 
uitspraken deed . Zi jn uit
spraken over een oprechte 
uitvoering van een song waren 
treff end en tekenend voor het 
succes van Whale City Sound. 

POINT OF VIEW 
door Jan François 

Wat dit artikel echter geen 
goed doet, zijn de stellingen 
met betrekking tot de stijl . 
Tot op zekere hoogte geef ik 
Johan gelijk dat barhershop 
een bestaande stijl is die 
op natuurlijk wijze dient te 
evolueren (ik hoop maar dat 
hij dat bedoelt) . 

Ook in Amerika is deze 
discussie al jaren aan de 
gang . Luister zelf maar hoe 
de arrangementen in de loop 
van de jaren veranderd zijn. 
De oude barbershop-platen 
van twintig jaar geleden 
winden me al lang niet meer 
op . 

I n de meer dan vijftig jaar 
dat de society bestaat, kun 

je de punten aanwijzen waarin 
de stijl zich ontwikkelt. 
Beginnende bij de komst van 
het geschreven arrangement, 
later met de komst van de 
koren als volwaardig broertje 
van het kwartet. En kwartetten 
als bijvoorbeeld Sun Tones en 
Boston Common luidden ook een 
nieuwe periode in . 

Echter, bij nadere bestudering 
blijkt dat alles een natuur
lijk vervolg was binnen de 
bestaande stijl . In tegenstel-

ling tot wat ik interpreteer 
uit het interview met Dessing, 
zal er dus nooit een uitvoering 
van een Beatles of Beach Boys
nummer, hoe goed ook, een 
geloofwaardige vertolking van 
de barbershopstijl vertegen
woordigen . Ringing a chord 
heeft met de uitvoering te 
maken . Een gezongen barher
shopsong ringt . Het produceren 
van boventonen (daar is het 
ringing chord) is een 
kenmerk van de barbershop
stijl. In die zin kan dat 
natuurlijk nooit ondergeschikt 
raken . 

Verder, een barbershopsong 
behoort een aantal elementen 
te bevatten die de stijl 
demonstreren . Backtimes, 
echo's, swipes en dergelijke, 
maar ook de vorm; intro, 
verse, keychange, second 
verse, tag, zul ke dingen 
demonstreren de barbershop
stijl . Allemaal dingen die 
pop-songs bijvoorbeeld in veel 
mindere mate hebben. Daardoor 
worden ze dus nooit een goede 
demonstratie van de barher
shopstijL 

I n de loop van de jaren is 
de vorm waarin een barher

shopsong veranderd . Er is al 
veel meer mogelijk met het 
hernieuwde jurerings-systeem. 
Close harmony past daar niet 
zonder meer in omdat het 
niet in eerste instantie de 
barbershopstijl" vertegenwoor
digt . Het zou jammer zijn als 
j onge en nieuwe barhershop
zangers Yesterday als competi
tienummer zouden kiezen. Dan 
slaat het artikel over Dessing 
de plank volledig mis. 

En dan als laatste . Volgens 
Dessing moet barhershop 
naar de mensen toe door een 
populairder imago te creëren. 
Moeten we dan maar Frans Bauer 
als solist op laten treden? 
Goeie kans op volle zalen. Nee 
Johan, de kunsten moeten naar 
de mensen toe zoals ze zijn, 
en anders ma~r niet . 
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In de vorige DABS-tunes had 
Lex Hakker het over de 
geschiedenis van barhershop 
en de samenstelling van de 
akkoorden. Deze keer gaat hij 
verder met de stemmen en het 
ringing chord. Volgens hem 
verdient barhershop het uit de 
hoek van saaiheid, om niet te 
zeggen lulligheid, gehaald te 
worden. 

door 
Lex Hakker 

Barbershop neemt steeds meer 
over van jazz en close harmony 
Hoe in barbershop bepaalde melo

dieën geharmoni eerd en voor de 
vier stemmen gearrangeerd moeten 
worden. is wellicht iets voor een andere 
keer, maar hier wilik even in het kort 
iets meer zeggen over de functie van de 
afzonderlijke stemmen, met name de 
barirone. De functie van de tenor, lead 
en bass zijn ongetwijfe ld voor iedere 
barbershopper duidelijk. De bass zorgt 
voor hetharmonische fundament. Door 
de bass de grondtoon of de kwint van 
een akkoord te laten zingen, ontstaat er, 
in combinatie met de andere stemmen. 
een robuuste. stabiele kla nk. Als er in 
de bas een terts. septiem of zelfs none 
zou klinken, ontstaat er nie t alleen een 
ander klankidioom, maar ook een 
minder basaal. dus lichte r klankbeeld. 

met andere boventonen. De lead zi ngt 
zijn eigen lied en de tenor zet er een 
toefje slagroom op door consrant een 
soort tweede stem te zingen. Het onder
geschoven kind is. mijns inziens. de 
baritone. 

De baritone heeft een moeilijke en 
vaak ondankbare taak. Dat i nou ook 
net de stem die weinig mensen op hun 
gehoor kunnen invullen. De baritone 
heeft een opvulstem die vaak nauwe
lijks waar te nemen is. Een springerige, 
onlogische, onmelodische opeenvol
ging van akkoordtonen. Deze stem is 
echter zeer noodzakelijk. Zonder deze 
stem is barhershop geen barbershop. De 
baritone moet s teeds op die bepaalde 
plaats, die ene toon z ingen om de 
harmonie compleet te maken. 

Een akkoord bestaat, behalve de 
melodietoon, ook uit drie andere 
akkoordtonen. De traditionele, klassieke 
harmonje leer vereist dat alle akkoord
tonen aanwezig zijn om een hechte. 
volledige klank te kunnen verkrijgen. 
Alleen is er. over het algemeen, op elke 
plaats, in elk akkoord van een arrange
ment een andere akkoordtoon niet aan
wezig. De ene keer de grondtoon niet, 
de andere keer de terts of kwint niet. 
Dat verklaart de springerige partijen en 
die mag de baritone dan zingen. 

The ringing ch ord 

Een ander typisch kenmerk van 
barhershop is het zogenaamde 

ringing chord zij n. Wat bedoelen de 
Amerikaanse barhershop-pio niers nu 
eigenljjk met een ringing chord? Uit de 

beschrijvingen valt op te maken dat het 
een zodanige zerting van akkoordtonen 
is dat er zoveel mogelijk boventonen 
gegenereerd worden. Daardoor ont taat 
een e norme volle. massieve klank. 

Vanuit deze laatste om chrijving is 
echter te zeggen dat e lk drie- of vier-
temmige samenklank. in elk willekeurig 

welluidend arrangement gekozen werd 
vanuit deze grondgedachte. Tk noem dat 
klankkraclzt. Een arrangeur is in zijn 
akkoordkeuze afhankelijk van de 
m-elod ie. Het is in veel gevallen zelfs 
niet eens goed mogeljjk om dan een rin
g ing c hord te sch1ijven. Als arrangeur 
zoek je wel altijd naar de beste, volste, 
meest complete kJank. 

In de tag, kan hij wel meer naar het 
effect van ringing chords zoeken, 
omdat hij dan de vrije band heeft. Hij 
kan zelf iets componeren en zerten. Er 
is dan ook een aantal arrangementen 
waarvan de tag veel interessanter is dan 
het arrangement van het eigenlijke lied
je. De echte ringing chords zijn dan ook 
vaak in de tag te vinden. 

Om ringing chords te krijgen. moet er 
door de vocalisten zuiver gezongen. of 
met een beter woord geïntoneerd 
worden. Dit is hetzelfde als bij blaas
instrumenten. Hoe beter de intonatie. 
des te zuiverder het akkoord. De perfecte 
onderlinge afstemming van de akkoord
lonen is oorzaak van het omstaan van 
de boventonen die een bredere, vollere 
klank suggereren dan e r feitelijk 
geproduceerd wordt. Omdat het zuiver 
zingen. met name voor ongeschoolde 
zangers, een aanzienlijk probleem is, 
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kan een arrangeur ringing chords schrij
ven wat hij wil, maar zonder goede uit
voering blijft het een leeg begrip. 

De Man en de Vrouw 

Het is jammer dat er vanuit de 
traditie geen verschil is tussen 

arrangementen voor mannen en vrouwen. 
Tn andere a capellastij len wordt er juist 
wel veel gebruik gemaakt van deze 
verschillen. In barbersbop wordt een 
bepaald akkoord voor vrouwen
stemmen op dezelfde wijze gearrangeerd 
('gezet') als voor mannenstemmen, 
terwijl juist door het verschil in klank
kleur en toonhoogte, er andere oplos
singen en effecten mogelijk zijn. Een 
goedgeschreven a capella-close barmo
ny arrangement van een bepaald bedje 
ziet er, in het algemeen, voor mannen 
anders uit dan voor vrouwen. Nu close 
harmony en jazz een steeds groter 
invloed op barbershop krijgen, komen 
de verschillende mogelijkheden van, 
met name vrouwen- en mannen
kwartenen beter tot hun recht. Luister 
bijvoorbeeld maar naar het vrouwen
kwartet Panache, of het mannenkwartet 
Acoustix. Hun arrangementen ver
ruimen de barbershopstijl zodanig, dat 
de scheidingslijn tussen barhersbop en 
jazzier a capellastijlen eigenlijk niet 
meer zicht- of hoorbaar is. Vindt 
iemand dat erg? 

Lex Hakker 

The Missing Link 

Hoewel er over de gehele wereld 
duizenden zangers barhershop 

bedrijven, associëren velen het nog met 
saaiheid, lulligheid en zelfs religie. 
Barbersbop verdient het om uit dit 
boekje gebaald te worden. Anders doe je 
de stijl veel te kort. Het is inmiddels een 
volwaardige, volwassen stijl, met alle 
benodigde muzikaliteit en virtuositeit. 

Toch snap ik die associatie met braaf
beid wel. Een componist/arrangeur 
moet al zijn creativiteit aanwenden om 
een goedklinkend barbershop-arrange
mem te realiseren en hij kan zich bij 
voorbaat verkneukelen op de intensiteit, 

de virtuosite it en speelsheid die aan
gewend zullen worden voor een uit
":oer\Jlg. 

Het markante is echter dat je als 
arrangeur of als vertolker niet moet 
proberen om zelfs maar een suggestie 
van erotiek in een arrangement of een 
uitvoeringswijze te stoppen. Al dan niet 
geforceerde humor kan nog wel. maar 
frivoliteit? Waar in het jazz-, pop- en 
met name het klassieke repertoire de 
verwijzingen naar erotiek en dubbel
zinnigheden zonder een enkel probleem 
aan te wijzen zijn, is de barhershop 
seksloos. Zelfs de dubbelzinnigheden in 
de tekst van My Gal Sa/ worden altijd 
(verplicht?) sereen en onschuldig 
gezongen. Waar zit 'm dat nou toch in 
en hoe zit het nu echt met My Boy 
Lollipop, de gigantische hit van The 
Chordefles in 1958? 

Kan iemand wellicht een verhaaltje 
schrij ven over de 'Seksloosheid als 
Wezenlijk Bestanddeel van de 
Barbershopstijl '? 

Lijkt me fascinerend. 

Lex Hakker 
componist/arrangeur en docent 
Muziektheoretische Vakken Lichte 
Muziek aan het Rotterdams 
Conservatorium 

Publiek door het dolle bij eerste plaats FRED 
Het publiek was helemaal door het 

dolle, toen het kwartet FRED zou 
opkomen tijdens de Amerikaanse 
conventie in Anaheim, Californië. De 
vier komieken zijn onwaarschijnlijk 
populair bij het Amerikaanse barber
shop-publiek. Dat bleek ook toen ze al 
een staande ovatie kregen voordat ze 
op de conventie een noot hadden 
gezongen. Het moest dan ook een keer 
gebeuren dat ze eerste werden. En het 
gebeurde. 

De jury kreeg het weer eens zwaar 
van ze te verduren. In hun song 
noemden ze de juryleden Steve Plumb 
en Jim Massey achtereenvolgens Bozo 
de clown en Biffle de purperbeer, met 
het oog op de kapsels van de heren. Het 
is gebruikelijk dat FRED parodieën 
zingt op bestaande songs, uiteraard 
met eigen teksten. Zo luidde een van 
hun teksten: 'Jull ie vijftien juryleden 
maken uit wie het goud krijgt van
avond, en tienduizend man achter jullie 

hopen datjullie gelijk hebben. ' Applaus 
natuurlijk. 

Hun tweede song was ook actueel: 
Who '/1 take fourth place when we're 
gone, een verwijzing naar de vierde 
plaats die ze vorig jaar verwierven, toen 
tenor Pookie (Jarod Carlson, vermoe
delijk de populairste barhershopper 
ooit) zijn tekst kwijt was. 

Bij het bekend maken van de 
tweede plaats voor het kwartet 
Platinum, brak er een pandemonium 

los, niet zozeer voor Platinum, maar 
omdat toen definitief duidelijk was 
dat FRED eerste was geworden. 

In L991 eindigden ze nog als 35e. 
in 1993 27e. Daarna gingen ze gestadig 
door. met een tweede plek in 1997 en 
een v ierde in 1998. 

FRED behaalde in totaal8061 punten 
(zes songs). Platinum. dat out of the 
blue kwam opzetten, verwierf a ls 
tweede 7994 punten, en Michigan Jake 
(derde, vorig jaar tweede) 7857. 

Kampioen Masters of Harmony 
Bij de koren werden de Masters of 

Harmony ( l35 man) eerste met 2821 
punten, New Tradition (113 man) voor 
de zoveelste keer tweede met 28 19 
punten en The Big Chicken Chorus (98 
man), vorig jaar vijfde, werd derde met 
2673 punten. The Ambassadors of 
Harmony, vorig jaar derde, zakten naar 
de vierde plek. 

Redactie 
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Eerste Nederlandse 
juryleden bijna klaar 

De eerste üchting van Nederlandse 
juryleden is bijna klaar. De dirigente n 
Peter Iseger en Ulrich Gschwindt (Lake 
District Sound) zijn al bijna twee jaar 
bezig met de categorie Singing. 
Daarvoor zijn ze herhaaldelijk naar 
Engeland geweest. Het einde van hun 
cursus komt nu in zicht. Dat betekent 
dat ze vanaf volgend vomjaar inzetbaar 
kunnen zijn voor het jurywerk in 
Nederland, zelfs in heel E uropa. 

In het najaar van 2000 denkt Pru van 
de Bilt (Southern Comfort Barher 
Mates) zijn opleiding tot jurylid in de 
categorie Presentation af te ronden. 
Ook hij is daartoe verschillende keren 
naar Enge land geweest, om bij de 
BABS zijn scholing te ondergaan. 

Coaches 
Voor een opleiding als coach zijn 

e ind augustus Marrijn Hoeksema 
(Whale City Sound) en Mebius 
Langhow ( duigent Frisian Harrnonizers) 
op harmony college geweest in 
Engeland. We kome n hierop in het 
volgende nummer terug. 

Dirigent Rob van der Meule is ook 
teruggekeerd uit Ame rika van een 
speciaal harmony college bij SPEBSQSA. 
Ook hij is nu inzetbaar als coach. Van 
der Me ute heeft in Ame rika ook 
verschillende koren bezocht. Hij heeft 
er ook kennis gemaakt met dr. Greg 
Lyne, dirigent en arrangeur, die volgend 
jaar juni naar Nederland komt om op te 
treden in het DABS harmony college 
dat in het tweede weekend van die 
maand wordt gehouden. Ook op het 
bezoek van Rob van der Me ule komen 
we terug. 

Jacques de Jong (DABS, Whale City 
Sound) is in het voorjaar naar Ierland 
geweest om zich te laten scholen als 
coach van beg innende koren en 
kwartetten. 

De bedoeling is dat alle coaches 
binnenkort bij elkaar komen 0 111 een 
plan de campagne op te zetten. 

Redactie 

Kampioen Voice Male op 
Ierse conventie 
Het ka mpioneskwarte t I 998 Voice 
Male neemt deel aan de Ierse conventie 
begin oktober in Dublin. 
Een vrij grote groep Nedlerlanders zal 
daar ook zijn. 

Première Vocal Challenge op bruiloft Theo van Dijk 

Vocal Challenge, het nieuwe barbershopkoor onder leiding van Floor van Erp heeft 
op zondag 18 juli zijn eerste optreden gehad. Dat gebeurde toen koorlid Theo van 
Dij k (oud-president van DABS) e n die ns vrouw Tea hun veertigjarige bruiloft vier
den in Den Bosch. Het optreden was niet representatief, ten eerste omdat het koor 
niet compleet was, ten tweede omdat het geluid lichtelijk vervloog in het gezellige 
geroezemoes. Want gezellig was het zonder meer, daar weten Theo en Tea trouwens 
alles van. Hun bruiloft werd verder feestelijk opgesierd met een optreden van 
Theo's eigen kwartet Dutch Tones. Tea trad op in het Bossche vrouwenkoor 
The Yellow 8/ack Honeybees. Tachtig zangers van he t Venrays Mannenkoor, waar 
Theo ook al connecties mee heeft, openden het zangfestijn . 
Op de foto Theo van Dijk, tweede van links, russen zijn koorleden. 

Johnny Appleseed 
komt in augustus 

Volgend jaar augustus komt he t 
Amerikaanse koor Jolznny Appleseed 
Singers naar Nederla nd. He t omvat 
vijftig zangers die allemaal hun partner 
meene men. He t koor is speciaal 
opgericht om buitenlandse re izen te 
kunne n make n met barbershop als 
thema en als aan leiding. 

De koorleden z ijn er tevens op uit om 
nieuwe kennissen en vrienden te maken 
in Nederland. Va ndaar dat zij graag iets 
met Nederlandse koren willen onder
ne men. Initiatieven kunnen bestaan 
~• i t optredens, exc~•rsies, een avond 
gezamenlijk repetere n, barbecuen, en 
wat iemand nog meer kan bedenke n. 

Met onderdak of vervoer behoeven 
plannenmakers geen rekening te houden. 
Het koor heeft dat al zelf geregeld. 
Koren die iets zien in een leuke dag of 
avond met di t Ame rikaanse koor, 
gelieve n zich te melde n bij Johan 
Kruyt, 030-6882 1.32. Hij heeft video's 
gezien van de c lub. 'Een heel aardig 
koor' , vindt h ij, ' met een soort klassiek 
geluid en een erg leuk repertoire.' 

Dessing leidt 
vrouwenkoor 
Dutch Pride 

lJsse]stein heeft een nieuw vrouwen
koor: Durch Pride. Johan Dessing, ook 
diligent bij het Zaanse mannenkoor 
Whale City Sound gaat het koor 
dirigeren. Blijkens een persbericht van 
Dutch Pride gaat het koor zich 
toeleggen op swingende barbershop, 
bekende Nederlandse liedjes en close 
harmony. He t slui t zelfs een Frans 
chanson nier uir. 

Het merendeel van de zangeressen in 
Dutch Pride heeft meer dan vijftien 
jaar ervaring in barhershop en close 
harmony. Dat komt doordat ze 
daarvoor zongen in het IJsseisrei n 
Show Chorus. In dit kampioenskoor 
van Sweet Ade lines omstond eind vorig 
jaar een verschil van opvattingen. die 
het koor in tweeën verdeelde. Een deel 
gaat door als !Jsselstein Show Chorus 
onder le iding van diligent Floor van 
Erp, he t andere deel heeft het nieuwe 
koor Dutch Pride opgericht. 
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Plaats conventie: 
Zaandam 
De plaats voor de conventie van 
november volgend jaar is vastgesteld 
in het gloednieuwe Zaantheater in 
Zaandam. Leuk ook voor kampioen 
Whale City Sound, die daar een soort 
thuiswedstrijd krijgt te spelen. Het 
tbeater is van alle gemakken voor
zien. 

Als gastkoor hebben de Stockholm 
Chord Masters uit Zweden toegezegd 
op te trede n. Het koor eindigde op de 
internationale conventie in Anaheim 
(Californië) in juli van dit jaar op de 
zestiende plaats. 

Bert Smits is, evenals vorig jaar, de 
conventiemanager. 

Mogelijk dat hier in Zaandam de 
eerste rookvrije conve ntie wordt 
gehouden. Talrij ke dee lnemers van 
vorige keer hebben daarop aangedrongen. 

Kwartettendag 
in november 

DABS is bezig met behulp van het 
kwartet Snapshot weer een kwartellen
dag van de grond te krijgen. Vorig jaar 
werd deze dag uitgesteld omdat vele 
kwartetten geen kans zagen aanwezig te 
zijn. Rondvraag heeft de organisatoren 
geleerd dat de kwartette n vooral 
coaches van hoog niveau vragen. 
Vermoedelijk worden deze dan ook uit 
het buite nland betrokke n. Uiteraard zal 
dat wel invloed hebben op de prijs van 
de kwartettendag. 

Herman Feitsma 

Mu ical coördinator Herman Feitsma, 
zou het fijn vinde n als hij assistentie 
kon krijgen van iemand die het 
minstens zo leuk vindt als hijzelf 
om me t evenemente n a ls deze te 
organiseren. Kandidaten zijn welkom 
op zijn nummer: 0341-4 18008. 

Fruit Unlimited 
bestaat vijf jaar 

Dit jaar bestaat barbershopkoor Fruit 
Un/imited vijf jaar. Dat wordt uitbundig 
gevierd op zaterdag avond 30 ol'tober. 
in het Dorpshuis te Meteren. Het thema is 
'honderd jaar barbershop' . Wij nodigen 
iedereen uit dit feest met ons te komen 
vieren. 

Het koor te lt 35 leden en staat onder 
leiding van Hanneke van Houselt. 
Momenteel wordt er volop gewerkt aan 
een nieuw repertoire met het oog op de 
viering van het eerste lustrum. Ter 
dekking van een gedeelte van de kosten 
biedt Fruit Unlimited vanaf heden een 
heerlijke wijn uit het hart van de 
Bourgogne te k.oop aan onder de naam 
Fruit Sans-Limires. 

De avond van de lustrumvie ring 
begint om 20.00 uur. Onder telefoon
nummer 0345 574043 van ons secreta
riaat kunnen kaarten à 20,00 gulden per 
persoon gereserveerd worden. Daarvoor 
wordt een avondvullend programma 
geboden met als klapper het Britse 
kampioenskwartet Hooked on Hannony. 

Cursus MUziek afgelast 

De cursus Muziek die op 18 september 
zou beginnen. is afgela~t. BegiJl septem
ber hadden zich nog geen 25 deelnemers 
gemeld. Dat was het minimum-aantal om 
uit de kosten te komen. Vandaar dat DABS 
en Holland ~armony moesten besluite n 
de cursus niet door te laten gaan. 

Herman Feitsma 

Advertentie-tarieven 
DABS-tunes verschijnt viermaal per 
jaar in een oplage van ruim 600 
exemplaren. Op die basis zijn de 
advertentietarieven als volgt: 

I x 1 pagina f 200 
4 x 1 pagina f 600 
1 x 1h pagina f 125 
4 x 112 pagina f 400 
1 x 1/4 pagina .f 75 
4 x 1/4 pagina .f 250 

Zoals de lezer begrijpt, zijn adverteer
der bij ons hartelijk welkom. Ze zijn 
verzekerd va n een exclusief, zeer 
geïnteresseerd publiek met belang· 
stelling voor zang, show, horeca, 
theater en allerlei zaken daaromheen. 
Wijs werkgever of bevriende onder
nemer eens op de aantrekkelijke 
mogelijkheden van een advertentie in 
DABS-tunes. 

Zoekt u voor het koor een dirigent of 
voor het kwartet een nieuw lid, plaats 
dan een Wanted! van f 25. 

Loek Heijmel overleden 

Afgelopen zomer heeft The Heart of 
Holland Chorus afscheid genomen van 
zijn koormaatje Loek Heijme l. Tot het 
laatst toe en zo lang als het kon, bleef 
hij koorrepetities bijwonen. Mis chien 
zelfs wel langer dan zijn gezondhe id 
hem eigenlijk toeliet. 

Loek is ruim tien jaar lid geweest van 
ons koor. Van die tien jaar heeft hij 
meer dan zeven jaar in het bestuur 
gezeten voor de ' interne zaken'. Altijd 
druk, achter de schermen en als een 
spin in het web. Een kanjer met een 
enorme snor en een enorme stem. 

Loek, wij zullen je missen. niet alleen 
om je unieke humor, maar vooral ook 
om wie je was. 

Het bestuur van The Heart of 
Holland Chorus 

In memoriam Ad Tielemans 

De Southern Comfort Barber Mates 
uit Eindhoven me lden met grote 
droefbeid het overlijden van hun mede
zanger Ad Tielemans. Hij overleed op 
18 augustus in Zwitserland. op de 
laatste dag van zijn vakantie. Ad was 
ruim zes jaar I id van ons koor en heeft 
zich in die tijd bijzonder ingezet. onder 
meer als penningmeester. 

We verliezen in hem een zeer 
enthousiaste barhershopper e n een fijne 
mate. Op 24 augustus hebben we hem, 
met ons nagenoeg voltallige koor, de 
laatste eer bewezen. zingend in barber
shopstyle. We wensen zijn vrouw en 
beide zonen alle sterkte toe, die nodig is 
om dit verlies te dragen en zullen de 
herinnering aan Ad binnen ons koor 
levend houden. 

Namens de Soulbern Comfort 
Barber Mates, 

Loek Jeukens, secretaris 
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Dertien deelnem·ers behalen. 
certificaat Presentation· 

Dertien van de zeventien deelne
mers aan de cursus Let's face 
Presentation deel 2 hebben in mei bij 
de afsluiting een certificaat gekr~gen. 
De belangstelling voor de beide cur
sussen was zodanig da t DABS en 
Holland Harmony hebben besloten in 
het voorjaar van 2000 opnieuw de 
cursus Let's Face Presentation deel I 
aan te bieden. Daarop kan in het 
najaar 2000, uiteraard bij voldoende 
belangstelling, deel 2 weer volgen. 

Met veel enthousiasme na het eerste 
deel hebben wij met een werkgroep 
deel 2 ontwikkeld, waarin alle leer
wensen die waren voortgekomen uit de 
evaluaties van het eerste deel, werden 
opgenomen. 

De eerste lesdag bestond uit een 
samenvatting van de theorie cursus deel 
I om daarmee de theorie van 
Presentation voor iedereen weer op te 
frissen. Steeds weer blijkt hoe interessant 

Kopij DABS·tunes 
De volgende DABS-tunes verschijnt 
eind december. Kopij graag vóór 
I december bij de redactie. 
Aanleveren op floppy (in Word of 
Wordperfect) scheelt de eindredacteur 
vele uren werk. De verschijningsdata 
zijn verder eind maart 2000, eind 
juni, eind september en eind december. 
Bij voldoende aanbod van dringende 
nieuwt,jes of aankondigingen kunnen 
we ook een DABS-note uitbrengen. 
Redactie-adres: Koningin 
Julianaweg 16, 3628 BN Kockengen. 
Of per e-mail aan 
JacquesdeJong@compuserve.com 

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

Databank 
In deze rubriek staan vooral evene
menten die barhershop-organisaties 
zélf organiseren. Soms nemen we 
ook evenementen op waarvan de 
redactie denkt dat ze voor barher
sboppers interessant zijn. 
Organisaties gelieven hun program
ma's op te sturen aan de redactie 
van DA.BS-tunes, zie hierboven. 

het is om je te verdiepen in de categorie 
Presentation. 
Dat maakt de songs steeds interessanter. 

We maakten gebruik van een ?-punten
analyse en die bleek voor velen een eye
opener te zijn en tevens een handige 
leidraad voor het analyseren van songs 
om een Presentation te ontwikkelen. 

De tweede lesdag was een praktijkdag. 
De opdracht om een song te bewerken 
volgens het analyse-model bleek niet een
voudig. De uitwerking werd gepresen
teerd aan twee hulpkoren, die de verschil
lende uitwerkin.gen van vijf groepjes 
ondergingen. De adviezen van Lynda 
Wood en ondergetekende moesten wor
den uitgewerkt voor de vierde cursusdag. 

Cursusdag 3 bestond uit theorie en 
discussie omtrent drie onderwerpen: 
werken met groepen/ groepsdynamica, 
make up en het presenteren van shows. 

Cursusdag 4 was de praktijkdag 
waarin opnieuw met twee hulpkoren de 

I tm 3 oktober 
lABS-conventie 
Ierse conventie, Dublin . Ierland 
Inschrijfformulieren verkrijgbaar bij 
Watze Watzema, Karveel 12- 1 0, 823 I 
AS Lelystad, 
0320-242762 
e-mail: wwatzema@xs4all.nl 
Of inschrijven bij Ejthne Mooney, 
Augberskea, Dmmree, Co. Meath, 
lerland 
Tel: 00 35 1 I 825955 1 
E-mail: mooneyem @indigo.ie 

30 oktober 20 uur 
Jubileumshow Fruit Unlimited 
Dorpshuis Meteren 
Het thema van de show is ' honderd 
jaar barbershop' . Als gast treedt op 
het Britse kampioenskwartet Hooked 
on Harmony. Toegang: f 20. 
Informatie: 0345 574043 

5 tm 7 november 
LA BBS conventie 
Conventiecentru m, Harrogate, 
Engeland 

20 november 
Jubileumconcert Goose City Singers 
Dit vrouwenkoor bestaat dan 15 jaar. 

eindresultaten van de bewerkte songs in 
Presentation werden uitgevoerd. 

De eindresultaten waren zéér verschil
lend, maar allemaal boeiend. De cursis
ten hebben er keihard aan gewerkt e~ 
allemaal kwamen ze tot vernieuwde 
inzichten. Daarmee hebben ze bet certifi
caat absoluut verdiend. Om voor het 
certificaat in aanmerking te komen moes
ten de deelnemers in elk geval drie van 
de vier cursusdagen hebben bijgewoond, 
waarvan uiteraard de twee praktijkdagen. 

Voor alle duidelijkheid: deze cursus 
leidt niet op tot coach of iets dergelijks. 
Het certificaat laat zien dat de deel
nemers zich in twee cursussen bijzonder 
hebben verdiept in de categorie 
Presentation. Aandacht voor en ver
dieping van de Presentation zal zeker 
bijdragen aan verhoging van het van het 
nivo van barbershopzingen. 

Belangstellenden voor de nieuwe 
cursus kunnen zich aanmelden bij 
Tjakko Hoeks tra, 0 I I 3 - 213254. Voor 
meer informatie kan men zich wenden 
tot Tjakko Hoekstra en Riet Kosterman. 
0346 - 556964. 

Riet Kosterman 

28 april- I mei 
BABSILABBS conventie 
Gezamenlijke conventie van mannen 
en vrouwen in Conventiecentrum, 
Brighton 

7 tm 16juli 2000 
Olympische Spelen voor koren 
Linz, Oostenrijk •. 
Twee Oostenrijkse zangersbonden 
organiseren de eerste Choir Olympics. 
Eind mei hadden er al 280 koren 
ingeschreven, afgevaardigd door allerlei 
landen en instituten. De inschrijving 
staat open voor e lk genre. Het is 
mogelijk alleen voor de eerste ronde in 
te schrijven. Wie daarin een Gouden 
Diploma haalt, gaat automatisch door 
naar de Olympische Competitie. Er 
worder~ 400 tot! 600 koren verwacht met 
25 duizend zangers uit tachtig landen. 
Wie op het Internet meer te weten wil 
komen van de organisatie, kan kijken 
op www.linz2000.net 
Rechtstreeks bij de organisatie 
Forderverein lnterkultur, PO Box 1225. 
D-35412 Pohlheim. Deutschland. 
Informatie bok bij onze secretaris Dolf 
Lahuis. · - 1 



D41J - TVICI 8& / ~------------------------------------------------------------

Barbershop e~ vakantie 
We reden over de autoroute à peage door het prachtige 

Bourgogne, toen miJn vrouw vroeg: 'Hoe lang gaat dat 
nog duren?'. Ik schrok een beetje, mijn hobby is haar toch 
bekend, zodat ze kan begrijpen dat het instuderen van 
nieuwe songs met oefenbandjes noodzakelijk is. Het monotone 
computergeluid leidde kennelijk tot irritatie. 

Ik antwoordde: "Schat, hebben we niet besloten een 

rustige vakantie te houden? Jij bent geen liefhebber van 
mountain-biken in de Alpen, en ik zou een aantal nieuwe 
songs instuderen. Je weet, het wordt tijd dat ons kwartetje 
er nieuwe songs bU krUgt. En daar ik geen bal snap van al die 
zwarte bolletjes op die verdomde partituren, duurt het een 
tijd voordat ik een liedje van buiten ken. Dusl". 

Mijn vrouw vermaande me en zei: "Kalm nou maar joh, 
wordt nou niet kwaad, de vakant ie ie; nog maar net begonnen 
en ik wi l het graag gezel lig houden." 

Ik besloot maar te stoppen met repeteren, ik had van 
Luxemburg tot aan Beaune het oefenbandje al tig keren 
afgedraaid. 

Het wae; trouwens niet gering wat die andere drie van het 

kwartet aan mij hadden 13evraagd: "Over drie weken moet je 
de zes songs die we hebben uitgezocht kennen, want begin 
december hebben we dat belangrijke optreden en dan moeten 
deze zes songs erin zitten." 

Jaja, zU hadden gemakkelijk praten, alle drie kunnen ze 
noten lezen en à vue zingen. Maar, ze willen mij niet kwijt. Ik 
pitch alttid de juiste toon en mijn auto ie; de grootste, en 
dat ie; toch wel handig als we weer eens naar een sing-out 
gaan. Bovendien, einde; ik last heb van een maagzweer, mag ik 
verdomme ook niet meer drinken en ben dus sowieso de 
pineut, ik moet altijd rijden. 

De rue;t wae; weergekeerd in de auto en mijn vrouw zocht 
een Franse zender op de radio en even later schalde Julien 
Clerc met zijn Helène door de auto. 

De volgende dag kwamen we aan in het Vrij-Uit apparte
ment. En terwijl vrouwtjelief een dweil door het volgens 

mij hartstikke schone appartement haalde, liep ik het balkon 

op om van het beloofde uitzicht te gaan genieten. Wat zag 
ik; een blinde muur volgekalkt met graffity. Het appartement 
was aardig, maar het uitzicht SHIT, dat was ook het enige 
woord dat ik kon ontcUferen op die muur. 

Op het strand had ik altijd mijn walkman op en oefende de 
zes liedjes, terwijl de zon mijn lichaam langzaam bruinde, 
want ik gebruik Sunblock lotion factor 45 van Coppertone. 

Op om; saaie balkon nipte mijn vrouw aan een lokale 
Appellation Contr81ée van zo'n dertig francs en at hele 
stukken fromage du sèvre, terwij l ik slurpte aan mijn 
zoveelste glas gekoelde Perrier Citron met af en toe een 
Mariabiskwietje, vanwege mijn maagzweer. 

Op de terugweg bedacht Ik, dat de vakantie was ~eslaagd. 
De zes songs ingestudeerd. Mijn vrouw had wat Frans 

bijgeleerd en zo'n lekker Caraïbisch kleurtje gekregen. Ook had 
ze fleurige kleding aangeschaft, wat haar heel wat jonger 
maakte en mu wat ouder. 

Wat hadden we gemist? Het fraaie achterland van de 
Franse zuidkust met de intieme dorpjes, de indrukwekkende 
gorges en de vele grotten. Maar ja. barberehop ging dit jaar 
voor, het kwartet kan voorlopig wel vooruit met die zes 
nieuwe songs en twee daarvan zullen zeker goed genoeg zijn 
voor de DABS-conventie in november 2000. 

Insider 

Hoe leer ik een song in twaalf stappen 
I. Luister naar het bandje met je 
ogen dicht. Dat maakt je vertrouwd 
met de noten, de timing en de sfeer 
van de song. 
2. Kijk naar de noten op de blad

muziek terwijl je het bandje 
beluistert. Zing nog niet! 

3. Kijk nogmaals naar de noten bij het 
beluisteren van bet bandje. Zing 
nog niet. 

4. Kijk naar de woordten op de blad
muziek bij het beluisteren van het 
bandje. Nogmaals: zing nog niet. 

5. Schrijf de woorden van de song op 
een blad papier. Kijk vervolgens op 
je eigen papier terwijl je naar het 
bandje luistert. Nee, nog niet zingen. 

6. Kijk nogmaals naar de noten bij het 
beluisteren van het bandje. En zing 
nog steeds niet. 

7. Bekijk de woorden op de bladmu
ziek, terwijl bet bandje draait. Het 
wordt eentonig, maar zing nog niet. 

8. Probeer de woorden wee r op te 
schrijven zonder naar de blad
muziek te kijken. Als je daar 
problemen mee hebt, luister dan 
weer naar het bandje. Bekijk de 
woorden en probeer ze weer op te 
schrijven. HerhaaJ dit, totdat je de 
woorden correct kunt opschrijven 
zonder naar de bladmuziek te kijken. 

9. Hoera! Nu kun je eindelijk je eigen 
stem toevoegen. Kijk naar de noten 
op de bladmuziek, terwijl je met 
het bandje mee neuriet. Zingen 
komt nog. 

10. Kijk naar de woorden op de blad
muziek terwijl je meezingt met het 
bandje. Niet te geloven! Je z ingt de 
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song voor de allereerste keer. Heb 
je ergens een probleem, omcirkel 
dat op de bladmuziek. Spoel het 
bandje terug en luister opnieuw 
naar die gedeelten. 

11. Zet een onbespeeld bandje in je 
taperecorder. Neem datgene wat je 
z:ingt hierop op zonder naar de 
bladmuziek te kijken. 

12. Belangrijk: kijk naar de blad
muziek als je je eigen stem op het 
bandje terughoort. Het moet prach
tig zijn, maar als je daaraan twijfelt, 
luister dan het originele bandje nog 
eens terug. Schenk speciaaJ aan
dacht aan de stukken die je hebt 
omcirkeld in de bladmuziek. 
Gefeliciteerd. Weer een lied erbij! 

Reed Sampson, SPEBSQSA 


