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Met groot genoegen heet ik alle genodigden, binnen- en buitenlandse gasten en 
deelnemers van harte welkom op onze twaalfde conventie in de Koningshof. Dat 
de tijd vliegt is wel duidelijk; de conventie van 2003 ligt immers nog vers in ons 
geheugen.  
Ook nu strijden onze koren en kwartetten in de nationale competitie om de hoogste 
eer. Maar daarnaast is er ook volop gelegenheid om te genieten van elkaars  
optreden en van de gasten, die in de shows acte de présence zullen geven.  
Wij zijn dan ook heel blij dit weekend de kampioenen van LABBS en DABS te  
mogen verwelkomen. 
 
Verder wil ik graag het Conventieteam bedanken, dat met volle inzet en toewijding 

deze conventie georganiseerd heeft en het mogelijk heeft gemaakt dat wij met volle teugen kunnen genie-
ten van dit evenement. 
Ook gaat mijn dank uit naar alle medewerkers achter de schermen, die het mogelijk maken dat alles op 
rolletjes verloopt.  
Verder het jury- en administrationteam dat de zware taak heeft om de prestaties van de deelnemers te 
beoordelen en te administreren. En niet in de laatste plaats mijn dank aan alle deelnemers zelf. 
 
Ik wens iedereen een heel plezierig en succesvol weekend toe. 
 
A special warm welcome to our barbershop friends from different countries. I hope you’ll have a pleasant 
stay and enjoy this weekend. It’s always a special feeling to meet old friends and make new ones.  
Let’s get together again! 

 
In Harmony, 

Corrie Muilwijk 
voorzitter / chairman 

Welkom - Welcome! Colofon 
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Van kaaskop tot barbershop 
Het is al even geleden dat Corrie Muilwijk me vroeg om de rol van  
conventiemanager op me te nemen. Ik heb inmiddels gemerkt dat het 
runnen van een kaasbedrijf heel wat anders is dan het managen van een 
conventieteam. Maar er zijn ook veel overeenkomsten. Communicatie en 
samenwerking zijn elementen waar we veel aandacht aan gegeven  
hebben. Het conventieteam is iets uitgebreid zodat alle disciplines  
vertegenwoordigd zijn. Een aantal zaterdagen zijn bestuur, conventie-
team en administratieteam bij elkaar geweest om de belangrijkste zaken 
uit het draaiboek door te lopen. In verschillende groepjes werden daarbij 
de details verder uitgewerkt. Tussendoor heeft het dagelijks bestuur  
regelmatig overleg gehad en werden over en weer de contacten per mail en telefoon verzorgd. De website heeft veel betekenis gehad in de contacten met 
koren en kwartetten. 
Vooraf is er een relatief krap budget opgezet. Dit met het doel om de kosten voor deelname beperkt te houden. Alhoewel we ons  
realiseren dat het toch nog hele bedragen zijn, denken we dat we er toch in geslaagd zijn een goede kwaliteit/prijsverhouding neer te 
zetten. We zijn daarbij geholpen door een aantal sponsoren die of in geld of in natura hebben bijgedragen. Een woord van dank is hier 
zeker op zijn plaats! 
Als niet-barbershopper heb ik een jaar in de keuken mogen kijken. Ben onder de indruk geraakt van het enthousiasme, de inzet en  
betrokkenheid. Ik wil iedereen bedanken die direct en indirect heeft bijgedragen aan de organisatie. 
Namens het Conventieteam wens ik alle deelnemers heel veel succes en plezier tijdens deze conventie ‘In the Picture’.  

Jannes Oosterveld  
Convention Manager 

Jannes Oosterveld  ----------------------------------Convention Manager  
Adrie Paauwe  -------------------------------------- Convention Treasurer  
Jacqueline de Vries  --------------------------------Convention Secretary  
André van Overbeeke  -------------------------------------Stage Manager  
Meinte Hoekstra  ---------------------------------------------Floor Manager  
Ben van Heiningen  --------------------------------------Head of Couriers  
Eric Ideler  --------------------------------------------------------- Webmaster 
Bertha Paauwe  --------------------------------- Administration Assistant  

HET CONVENTIETEAM 

Meinte Jacqueline André Ben Bertha Eric Adrie 
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Achter de  
schermen 

  

REGISTRATION TEAM  
 
Adrie Paauwe 

Bertha Paauwe 
 
 
 

Ingrid Fontijn 
 
Ineke van Riet Paap  

  

ADMINISTRATION TEAM  
 

Anneke Weeda 
(Chairman of Judges) 

Eric Ideler 
 
 

Luc Schoute 
 
 
 
 
Jeanette Oosterveld  
(Chairman of Judges) 

 

  

Cobie Hogervorst 
(penningmeester) en  
 

Nelleke van Oevelen  
(secretaris)  

BESTUUR HOLLAND HARMONY 

 

  

 

Het administration team 
wordt verder onder-
steund door: 
 

Rosalie Davies 
Henk Groenewegen 

Watze Watzema 
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Finesse were thrilled to become the 2004 LABBS 
Quartet Champions in our first competition together, 
although between us we have been involved in  
Barbershop for over 90 years… 
 
We are very much a family orientated quartet and 
most of our rehearsals are spent trying to be heard 
above several young children! 
 
We are delighted to be with you and wish you an 
enjoyable and successful convention. 
 
 
 

 
 

Helen, Debbie, Beth & Tanya 
Finesse 

www.finessequartet.co.uk 

Finesse 

Dit weekend zijn we allemaal even artiest.  
De aankondiging, gezonde plankenkoorts en de 
zes minuten podiumtijd, show, entertainment en 
dan dat applaus! Waarom doen we dit niet vaker? 
 
Tijdens het DABS Barbershop Festival in oktober 
2004 bleven we één puntje achter bij het  
kampioenskwartet Radio Times. Eigenlijk horen we 
dus niet thuis in een show voor kampioenen, maar 
we mogen toch al even van de sfeer proeven … 
Dank voor jullie uitnodiging daarvoor en heel veel 
succes en plezier voor alle deelnemers dit week-
end! 

Martijn Hoeksema, René IJsendorn,  
Leo Roubroeks, Johan Kruyt  

 
donedeal@dds.nl  

Done Deal 
The Groove Factory uit Best bestaat inmiddels 
anderhalf jaar, en sinds de oprichting hebben de 
zes zangers en zangeressen van deze close  
harmony groep bepaald niet stil gezeten.  
 
Onder leiding van Marty van der Staak is een  
behoorlijk repertoire opgebouwd en werden  
diverse optredens in de regio verzorgd. Boven-
dien behaalde The Groove Factory in 2004 op het 
Nederlands Festival voor Vocale Ensembles in  
's-Heerenberg de aanmoedigingsprijs voor beste 
en meestbelovende nieuwe groep!  
 

Informatie: Bart Kneppers, tel. 06-48763004 
bkneppers@hotmail.com 

The Groove Factory 
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Rock4 is een a capella groep die pop- en rock-
nummers bewerkt en aan elkaar rijgt tot een afwis-
selende en pakkende show. Met veel humor pre-
senteert de groep strak gearrangeerde en kleurrij-
ke songs waarin de vier mannenstemmen elkaar 
prachtig aanvullen: de bas van Nico Jacobs, de 
grooves van Luc Nelissen, de tweede stem van 
Peter Weltens, en de solo's van lead zanger Luc 
Devens. Rock4 bestaat 6 jaar en verzorgde diver-
se optredens voor regionale en nationale radio en 
televisie, traden regelmatig op in theaters en op 
muziekfestivals in binnen- en buitenland. In 2003 
won Rock4 de prestigieuze CARA Award voor hun 
arrangement van Uninvited van Alanis Morissette. 

Rock4 

Het tegenovergestelde is waar. We zijn druk bezig 
met optreden, repeteren en leuke dingen doen. Bij 
het ter perse gaan van dit stukje is Willard druk 
met carnaval, zit de drukste week voor Peer er net 
op, heeft Mario een coachingweekend georgani-
seerd, coacht Luc en hebben we met zijn vieren al 
verschillende optredens in januari achter de rug.  
Wat zal de toekomst brengen ?? 
Veel leuke dingen, dat is zeker. Deze conventie, 
de Europese conventie, de conventie van BinG! 
en wie weet volgend jaar nog een keertje naar het 
thuis van de Barbershop, Amerika.  
Als je dit leest zijn we met zijn allen in Veldhoven. 
Altijd een groot feest. We wensen alle deelnemers 
en gastkoren en -kwartetten Toi-Toi en vooral veel 
plezier tijdens dit weekend. Wil je ons horen? We 
staan in de show en zingen vast wel ergens op de 
afterglow. Willard, Mario, Peer en Luc zijn 

Radio Times, www.radiotimes.nl 

Is Radio Times het zingen moe? 

Rapport are four great friends who make great 
music! All members of Phoenix, they are: 
Lynda Wood - lead, Glenis Todd - baritone,  
Jane Fielding - tenor, Nicky Salt - bass. 
They have been singing together as a quartet 
since 2002 when Lynda and Glenis (previous 
national gold medal quartet champions), and  
Jane (previous national quartet finalist), who was 
already singing with them, were joined by Nicky, 
for whom this is her very first quartet! 
Rapport  have a rich blend of natural harmony. 
They have sung on BBC radio and performed at 
various functions and shows around the country 
and in Europe and were thrilled to be ranked 
fourth nationally in Harrogate in 2002 after only 
11 months together! 

Rapport 
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Southern Comfort Barber Mates 
Wij zijn een dertigtal enthousiaste mannen afkomstig uit de regio rondom 
Eindhoven. Onze leeftijd varieert van eind dertig tot -reeds enige tijd- ge-
pensioneerd. SCBM werd in 1987 opgericht. Wij treden niet alleen veel 
op, ook deelname aan de DABS conventies is een tweejaarlijks vast 
agendapunt. In de beginperiode rond 1990 werd begonnen met een 2e en 
3e plaats. De laatste jaren behoren wij tot de top van Barbershoppend 
Nederland met een 3e plaats in 2002 en 2004. Dit jaar vertegenwoordigen 
wij Nederland op de Europese Conventie in Brighton. Sedert 1998 is Mi-
chiel Bekker onze MD. Onze naam vindt zijn oorsprong in een heerlijke 
likeur uit het zuiden van Amerika: Southern Comfort. 

Unlimited 
In de huidige samenstelling timmert Unlimited al 
weer ruim 5 jaar hard aan de weg, wat ook in 2004 
de nodige hoogtepunten opleverde. Zo bezochten 
we voor de 6e maal in het bestaan van het kwartet 
Ierland en mochten we tijdens de DABS conventie 
voor het eerst een medaille (brons) in ontvangst 
nemen. Unlimited stond eerder op podia in 
Duitsland, België, Engeland, Ierland en natuurlijk 
door heel Nederland. Ook dit jaar staat er weer een 

buitenlands optreden gepland: de Europese 
conventie in Brighton waar we (samen met 2 ande-
re kwartetten en 3 koren) het Nederlandse 
barbershop mogen vertegenwoordigen.  
Emile van Geel - tenor,  Antoine Hendrickx - bass, 
Dion van Rijswijk - baritone, Toon de Vos - lead.  

Meer weten? www.unlimitedbarbershop.com 
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Phoenix is delighted to have been 
invited to sing at the Holland Har-
mony 2005 Convention. This is our 
second visit to Holland and we are 
pleased to have the opportunity to 
meet with so many good friends 
again. 
 
2004 was an extremely busy year 
with hard work and extra rehearsals 
at weekends, but it paid off and our 
efforts were rewarded by a very  
convincing win at our Convention in 
November.  
 
This year we already have quite a 
busy schedule of shows and Music 
Festivals, as well as guesting at 
BABS Convention in Brighton. We 

have an added bonus this year as 
LABBS Convention in Cardiff in Octo-
ber is an International so we will be 
competing again. Our hobby certainly 
keeps us busy and takes us to many 
lovely places but most of all it allows 
us to meet and make true friends all 
over the world.  
We hope you enjoy our performance 
and would love to chat and sing with 
you all in the bar later. On behalf of 
Phoenix, Mavis Giles, Chairlady. 
 

Phoenix would like to wish  
good luck to all competing  

choruses and quartets 

Phoenix Whale City Sound 
WCS uit Zaandam is met ruim 60 leden het grootste barbershopkoor van 
Nederland. Sinds de oprichting in 1986 heeft het koor vele hoogtepunten 
gekend. Daartoe behoren zeker de deelname aan de Internationale Bar-
bershop Convention in Kansas City in het jaar 2000, de deelname aan de 
Europese Conventie in Glasgow een jaar later en natuurlijk de vier natio-
nale kampioenstitels op rij in 1998, 2000, 2002 en 2004. 
Momenteel is WCS al weer druk bezig om zich op de Europese Conventie 
in mei 2005 voor te bereiden.  
Binnen WCS wordt het kwartetzingen als ultieme vorm van barbershop-
zingen zoveel mogelijk gestimuleerd, met als resultaat dat er momenteel 
vier kwartetten actief zijn. 
Whale City Sound staat onder de leiding van Martijn Hoeksema. 



Juryleden - Judges 
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Joyce Stroud Louise Bainbridge 

MUSIC 

Carol Sherry  Pru van de Bilt 

PRESENTATION 

Jeanette Oosterveld 
Chairman of Judges 

Anneke Weeda 
Chairman of Judges 

SINGING 

Kim Handel Peter Iseger (vr) Lars Holmström(za) 
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Naast de 1e, 2e en 3e prijs voor de koren en kwartetten kan er ook gestreden worden om een flink  
aantal (wissel)bekers. Deze wisselbekers horen bij de Holland Harmony competities. 
 
Wisselbekers voor koren  
Northernaires Trophy (1985)  ----------------------------------------- koor met de hoogste totaalscore 
DABS Trophy (1988)  ---------------------------------------------------- koor met de hoogste Presentation score 
Sea Sound Trophy (1988)  --------------------------------------------- koor met de hoogste Music score 
New City Harmonizers Trophy (1991)  ----------------------------- koor met de hoogste Singing score  
Tyneside Trophy (1987)  ----------------------------------------------- koor dat de grootste groei laat zien 
Novice Chorus Award (1997)  ---------------------------------------- koor dat voor het eerst deelneemt aan 

een Barbershop contest met de hoogste 
totaalscore 

Small Chorus Award (2003),  ----------------------------------------- het hoogst scorende kleine* koor  
Riet Kosterman en Wil Saenen  
*Klein: Tijdens de conventie met maximaal 28 zangers op de risers, met uitzondering van de dirigent, 
ongeacht het officiële ledenaantal van het koor.  
 
 
Wisselbekers voor kwartetten  
LABBS Trophy (1985)  -------------------------------------------------- kwartet met de hoogste score 
Conchords Trophy (1985)  -------------------------------------------- kwartet met de hoogste Presentation  

score 
Crystal Sound Trophy (1991)  ---------------------------------------- kwartet met de hoogste Singing score 
For Fun Trophy (1993)  ------------------------------------------------- kwartet dat voor het eerst deelneemt aan 

een Barbershop contest met de hoogste 
totaalscore 

DABS Trophy (2001)  ---------------------------------------------------- kwartet dat de grootste groei laat zien 
(zie artikel 2B h)  

In september 2003 
heeft Barbershop 
Nederland afscheid 
moeten nemen van 
Riet Kosterman.  
 
Riet was voor  
Holland Harmony en 
DABS een toonbeeld 
van inspiratie, gedre-
venheid en motivatie 
op de vele terreinen 
waarop zij zich voor 

de beide organisaties inzette. Zij was één van de 
drie gecertificeerde juryleden die Nederland rijk 
was. Het onderdeel Presentation was haar  
specialisatie. Zij heeft veel voor Holland Harmony 
en DABS betekend. 
 
Om haar gedachtenis levend te houden, hebben 
beide organisaties een wisseltrofee ter beschikking 
gesteld, die naar haar is vernoemd. Deze trofee 
wordt op ieders conventie als extra prijs uitgereikt 
in de categorie Presentation. Tijdens de  conventie 
zal daartoe een speciale jury, bestaande uit (ere)
leden van DABS en Holland Harmony en een voor-
zitter uit de familie van Riet oordelen, geheel onaf-
hankelijk van de officiële jury. Aan de trofee is een 
geldprijs verbonden, door de prijswinnaar te beste-
den aan het onderdeel Presentation, bijvoorbeeld 
voor het aantrekken van een coach. 

RIET KOSTERMAN TROPHY BEKERS EN TROFEEË N  



2005 
Voor de DABBS THOPHY en de TYNESIDE TROPHY (=de grootste groei in 2005 vergeleken met 
2003), komen de koren / kwartetten uit het overzicht rechtsboven in aanmerking.  
Voor de FOR FUN TROPHY en de NOVICE CHORUS AWARD (=de beste nieuwkomer in 2005), 
komen de koren / kwartetten uit het overzicht rechts beneden in aanmerking. 

GEWONNEN BEKERS EN TROFEEËN 2003 
Trofeeën voor kwartetten Omschrijving Winnend kwartet 2003 Punten  

LABBS TROPHY totaal  TWINKLE  1092 

CONCHORDS TROPHY presentation FULL COLOUR 375 

CRYSTAL SOUND TROPHY singing ANYTHING GOES 384 

FOR FUN TROPHY nieuweling HARVEY'S ANGELS 1038 

DABS TROPHY verbetering FULL COLOUR 1091 

Trofeeën voor koren Omschrijving Winnend koor 2003 Punten  

NORTHERNAIRES TROPHY totaal THE RHINE SINGERS 1257  

DABS TROPHY presentation THE RHINE SINGERS 439 

SEA SOUND TROPHY music THE NEW HARVEST SINGERS 416 

NEW CITY HARM. TROPHY singing  THE RHINE SINGERS 413  

TYNESIDE TROPHY verbetering SINGING PEARLS 941 

NOVICE CHORUS AWARD nieuweling DUTCH PRIDE 1083 

SMALL CHORUS TROPHY klein koor THE NEW HARVEST SINGERS 1205  
FOR FUN TROPHY  
voor kwartetten 

NOVICE CHORUS AWARD 
voor koren 

A2 

CHAPEAU  

KNOCK ON WOOD  

RIVER JUNCTION 

WHATEVER  

BARONY SINGERS  

BETWEEN TWO RIVERS  

CENTRAL CITY CHORUS 

THE SWINGING STONES 

DABBS TROPHY 
voor kwartetten 

TYNESIDE TROPHY  
voor koren 

HARVEY'S ANGELS 

PATCHWORK  

SALT&PEPPER  

SQUARE  

 

AMSTEL RIVER SINGERS  

BEWITCHED  

DUTCH PRIDE  

FLEVO FUN  

THE NEW HARVEST SINGERS 

THE RHINE SINGERS  

THE SINGING PEARLS  

SEA SOUND SINGERS  

SOUND WAVES  

SOUTHERN C B GALS  

SWINGING WOODNOTES  

WEST SIDE SOUND 
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BEKERS EN TROFEEËN 2005  
IN AANMERKING KOMEN: 
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 JUDGES 
Louise Bainbridge 

Joyce Stroud  
Pru van de Bilt 
Carol Sherry  

Kim Handel 
Peter Iseger  

 

 (scores 2003) MUSIC  PRESENTATION  SINGING  TOTAL 
scores 

TOTAL 
rank 

 
  song1 song2 rank song1 song2 rank song1 song2 rank Your Remarks 
  MW: Rapport             

1  Paper Moon             
2  Chapeau             
3  Whatever             

4  Salt&Pepper 
152 154 8 151 152 11 158 161 7 928 8  

5  River Junction             

6  Square 
152 140 11 151 155 10 151 148 11 897 10  

7  Patchwork 
156 158 6 158 162 7 166 169 6 969 7  

8  Harvey's Angels 
166 172 3 162 169 6 184 185 3 1038 4  

9  Knock on Wood             
10  A2             

  MC:              

 

Scorelijst kwartetcompetitie 



 
JUDGES 

Louise Bainbridge 
Joyce Stroud  

Pru van de Bilt 
Carol Sherry  

Kim Handel 
Lars Holmström 

 

 (scores 2003) MUSIC  PRESENTATION  SINGING  TOTAL 
SCORES 

TOTAL 
RANK 

 
  song1 song2 rank song1 song2 rank song1 song2 rank Your Remarks 
 MW: Phoenix             

1  The Barony Singers             
2  Miracle Sound             
3  Swinging Woodnotes 164 172 8 172 180 7 172 182 6 1042 7  

4  New Achord             
5  Sea Sound Singers 203 190 4 194 197 3 206 202 2 1192 4  

6  SC Barber Gals 175 170 7 149 155 12 173 177 8 999 8  

7  The Swinging Stones             
8  Between Two Rivers             
9  Central City Chorus             

10  Sound Waves 195 214 2 192 202 2 195 201 4 1199 3  

11  West Side Sound 163 156 10 164 165 8 156 162 10 966 10  

12  The Singing Pearls 164 153 11 156 153 10 159 156 11 941 11  

13  The Rhine Singers 203 202 3 220 219 1 207 206 1 1257 1  

14  Goose City Singers             
15  Bewitched 167 159 9 155 157 9 169 166 9 973 9  

16  Dutch Pride 171 177 6 178 180 5 187 190 5 1083 6  

17  Amstel River Singers 154 155 12 147 155 13 155 160 11 926 12  

18  Flevo Fun 152 140 13 152 153 11 154 149 13 900 13  

19  The New Harvest Singers 203  213  1  186  203  4  195  205  3  1205  2   

  MC:SC Barber Mates 
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2003 Twinkle Ulft 

2001 Just Buzz Nieuwegein 

1999 Twinkle Ulft 

1997 Harbour Lights Sliedrecht 

1995 Riverside Quartet Geldermalsen 

1993 Double Trouble H I Ambacht 

1991 For Fun De Meern 

1989 Crystal Sound Nieuwegein 

1988 For Fun De Meern 

1987 Crystal Sound Nieuwegein 

1985 Crystal Sound Nieuwegein 

Kampioenskwartetten 
Gold medal quartets 

2003 The Rhine Singers Utrecht 

2001 The Rhine Singers Utrecht 

1999 The New City Harmonizers Nieuwegein 

1997 New Achord Harderwijk 

1995 Sea Sound Singers Vlissingen 

1993 Sea Sound Singers Vlissingen 

1991 Sea Sound Singers Vlissingen 

1989 Sea Sound Singers Vlissingen 

1988 The New City Harmonizers Nieuwegein 

1987 Sea Sound Singers Vlissingen 

1985 The New City Harmonizers Nieuwegein 

Kampioenskoren 
Gold medal choruses 
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09.30 - 10.30 
 

12.00 - 17.00 
 
 
 
20.00 - 22.30 
 
22.30 - 02.00 

Evaluatie kwartetten 
Quartet evaluation 
Competitie en prijsuitreiking 
Competition and award giving 
 
 
Zaterdagavondshow 
Saturday night show 
Afterglow 

Zaterdag - Saturday  
Koorcompetitie - Chorus competition 

 
 
Mike Warmer: 

Phoenix 
Mike Cooler: 
Southern Comfort Barber Mates 
Zie pagina 26 
See page 26 
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19.00 - 22.00 
 
 
22.00 - 01.00 

Mike Warmer: 
Rapport 

Mike Cooler: 
 

Vrijdag - Friday  
Kwartetcompetitie - Quartet competition 

Competitie en prijsuitreiking 
Competition and award giving 
 
Afterglow 

09.00 - 11.45 
 
12.30 - 14.30 

Evaluatie koren 
Choruses evaluation 
Zondagshow 
Sunday show 

 
 
Zie pagina 26 
See page 26 

Zondag - Sunday  
Zondagshow - Sunday Show 
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Het Q-tet Aquadraat oftewel A², komt uit het koor 
The Sea Sound Singers te Vlissingen. Normaal 
gesproken bestaat een Q-tet uit 4 personen, maar 
wij hebben zelfs een poosje met z’n zessen  
gezongen! Inmiddels zijn we weer met z’n vieren 
maar worden regelmatig (muzikaal?) begeleid 
door de dochter en zoon die inmiddels allebei  
gezond ter wereld zijn gekomen. Extra spannend 
wordt deze conventie voor de twee kersverse 
moeders, want onze bari Sacha en tenor Anna 
doen voor de eerste maal mee, zowel met het 
koor als met het Q-tet. Wij hebben er zin in en we 
wensen alle deelnemers veel succes maar vooral 
ook veel plezier en hopen dat het een leuk,  
leerzaam en een gezellig weekend mag worden 
met veel muzikale hoogtepunten.  

In the picture staat hier ‘Chapeau’ uit Eindhoven. 
Wij zijn ontstaan uit The Southern Comfort Barber 
Gals. 
Het is voor ons de eerste conventie en we hebben 
er hard voor gewerkt, maar vooral met veel  
plezier! Wij doen mee om ervan te leren, voor de 
ervaring en om vooral lekker te zingen. Want daar 
draait het toch allemaal om! Waar dat ons brengt 
zien we dan wel weer. Laten we er dan ook met 
z’n allen een geweldig weekend van maken.  
Jola, Marjan, Ina en Elly wensen alle deelnemers 
en toeschouwers enorm veel muzikaal luister- en 
kijkplezier.  

Wij zijn Harvey’s Angels en inmiddels geen  
onbekend kwartet meer in barbershopland.  
Vier jaar geleden zijn wij begonnen. In 2003  
deden we voor het eerst mee aan de conventie. 
Dat was een erg spannend avontuur, zeker als je 
als eerste de bühne op mag. We behaalden de 4e 
plaats en kregen de For Fun Trophy. Vorig jaar 
hebben we de eerste HaCo-trophy gewonnen. 
Sindsdien hebben we zeker niet stilgezeten en zijn 
gecoacht door o.a. Doug Harrington, Monica  
Funnell en door onze eigen coach Wil Saenen.  
In november 2004 waren we mike-warmer in de 
Labbs kwartetconventie te Harrogate.  
Zeer leerzaam! Wij zijn er klaar voor en gaan ons 
‘in the picture’ zingen! Wij wensen iedereen veel 
plezier en succes.  
Toi Toi Toi.  

Thea van Bergen                          Lead 
Anja Zwaneveld                           Tenor 
Anita Lagarde                          Baritone 
Heidi Roosenmaallen                    Bass 

Aquadraat: A2 Harvey’s Angels Chapeau 
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Wij zijn het kwartet Knock on Wood uit Vlissingen. 
Wij timmeren sinds kort aan de weg als kwartet en 
dit wordt onze eerste conventie. Wij zijn erg  
enthousiast en hebben er dan ook zin in!!  
Onze coach is Willard Bekkers uit Den Bosch en 
hij helpt ons om zo goed mogelijk voor de dag te 
komen. 
Wij willen alle mede-kwartetten succes, maar 
bovenal, veel plezier wensen tijdens de conventie. 
 
Knock on Wood: 
Tenor                                         Tjitske Anderiesse 
Lead                                          Francis de Jonge 
Bari                                            Joan Struijk 
Bas                                            Annemiek Lijzenga  Voor Pien, onze bariton, is het de eerste keer dat 

ze in een kwartet meezingt tijdens de conventie! 
En wat blijkt… Pien heeft als enige (nog) geen last 
van plankenkoorts! Voor het eerst als Paper 
Moon, we vinden het allemaal ontzettend span-
nend. We bestaan nu ruim een jaar en hebben 
hard geoefend. Wil heeft tussen alle bezigheden 
van haar twee koren en Holland Harmony gelukkig 
steeds tijd gevonden om zich heerlijk uit te leven 
als bass in het kwartet. En gelukkig vonden wij 
Mieneke Ewald bereid ons vaak terzijde te staan 
als 5e paar oren! 
We mogen vrijdag het spits afbijten en daarna 
kunnen we gaan genieten van alle kwartetten die 
het, net als wij, heerlijk vinden om te zingen! 

Diana, Mariëtte, Wil en Pien 

Vier verschillende vrouwen kleuren samen in het 
kwartet Patchwork, ontmoetten elkaar indertijd op 
het koor in Zoetermeer en vormen sinds 1999 een 
kwartet. Drie wonen in Zoetermeer, één inmiddels 
in Tiel. De kwartetvreugde is echter zo groot dat 
die afstand overbrugbaar is. Ze treden graag op 
om anderen te laten genieten van barbershop. 
Patchwork heeft in de afgelopen 6 jaar al heel wat 
bijzondere optredens gegeven, in kleine kring of 
groots bij de viering van het eerste lustrum in  
Kasteel Heeswijk of ter vermaak van de kerst-
marktbezoekers in Valkenburg. Naast een 
‘gewoon’ optreden is er ook nog een conventie-
optreden. Hét moment om je te presenteren aan al 
je mede-barbershoppers. Patchwork vindt dat wel 
spannend, maar gaat zeker haar best doen! Zij 
wensen alle deelnemers en publiek een  
fantastisch barbershopweekend toe! Tot Zings! 

Ineke, Nanny, IJdette, Marie-José,  
www.patchwork-kwartet.nl 

Knock on Wood Paper Moon Patchwork 
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River Junction is een kwartet uit de Amstel River 
Singers. 
Het is onze eerste conventie in deze bezetting. Wij 
zijn nu ongeveer een jaar bezig en hebben nog 
niet zoveel – zeg maar geen – wapenfeiten te mel-
den. 
Wel hebben we hard en lekker gewerkt en veel 
plezier gehad tijdens diverse coachings. 
 
Wij hopen op deze conventie een goede prestatie 
te leveren en wensen dat ook alle andere  
kwartetten toe! 
 

Marianne Wagt                                            Tenor 
Yosé Vanstippen                                           Lead 
Marianne Rootring                                  Baritone 
Fran Heyligers                                               Bass 

(vlnr) Achter: Janneke Bisschop, Thea van Laar 
Voor : Corrie Boshhoven, Ilona Schoonderbeek  

 
 

Square komt uit Ede en omstreken.  
In deze regio hebben we regelmatig en op  
verschillende locaties optredens mogen verzor-
gen. Wij merken dat wij bij sommige organisaties 
naamsbekendheid aan het opbouwen zijn. Dit 
doet een kwartet goed. Want voor een conventie 
zijn naast zangkunst ook harde duiten nodig. 
Wij hebben er zin in en we gaan er weer voor. 

River Junction Salt&Pepper Square 
Net na de babyboom van Salt&Pepper staat de 
conventie al voor de deur. Begrijpelijk hebben wij 
het afgelopen jaar bijzonder weinig gezongen. Wel 
zijn we regelmatig bij elkaar geweest om te praten 
over wat op dat moment voor ons het belangrijkst 
was… baby'tjes krijgen en tante worden. 
Intussen zijn Teske van Esther de tenor, Max van 
Ingrid de lead en Isa van Divera de baritone gebo-
ren. Drie wolken van baby's natuurlijk.  
Ondanks de babyboom willen we er toch graag bij 
zijn deze conventie. We willen proberen onze sco-
re van twee jaar terug te verbeteren.  
Maar bovenal komen wij om veel plezier te ma-
ken, te genieten van een groot barbershopfestijn. 

 
Ingrid, Jolanda, Esther en Divera (vlnr) 

www.saltandpepper.nl 



Whatever bestaat ongeveer 2½ jaar en dit wordt 
onze eerste conventie. In de huidige samenstel-
ling zijn we eigenlijk pas een half jaar bezig. Even 
zag het er dan ook naar uit dat we niet mee  
zouden kunnen doen, maar na een moeilijke  
periode en een nieuwe lead hebben we er hele-
maal zin in. Gelukkig hebben we een aantal men-
sen die ons begeleiden en die willen we dan ook 
hartelijk bedanken. 
 
We zijn vier (meestal) vrolijke meiden en moeten 
onszelf soms tot de orde roepen tijdens de repeti-
ties omdat we het zo gezellig hebben met elkaar. 
Op dat vlak zit het dus wel goed. Onze eerste  
optredens in de nieuwe samenstelling, waarvan 
één voor Omroep Brabant, hebben we inmiddels 
achter de rug.  
 
Onze naam roept soms wel eens wat vragen op, 
maar betekent dat we ons eigenlijk niet willen  
beperken tot barbershop of een bepaalde stijl, 
maar ‘whatever’ wat willen zingen.  

Presentatievolgorde kwartetten 
1. Paper Moon 
2. Chapeau 
3. Whatever 
4. Salt&Pepper 
5. River Junction 
6. Square 
7. Patchwork 
8. Harvey's Angels 
9. Knock on Wood 
10. A2  
Presentatievolgorde koren 
1. The Barony Singers 
2. Miracle Sound 
3. Swinging Woodnotes 
4. New Achord 
5. Sea Sound Singers 
6. Southern Comfort Barber Gals 
7. The Swinging Stones 
8. Between Two Rivers 
9. Central City Chorus 
10. Sound Waves 
11. West Side Sound 
12. The Singing Pearls 
13. The Rhine Singers 
14. Goose City Singers 
15. Bewitched 
16. Dutch Pride 
17. Amstel River Singers 
18. Flevo Fun 
19. The New Harvest Singers 

Al ruim 10 jaar vormt een enthousiaste groep van 
35 vrouwen het barbershopkoor de Amstel River 
Singers te Amstelveen. Naast iedere dinsdag-
avond serieus repeteren staat de gezelligheid van 
het samen zingen hoog in het vaandel.  
Barbershopzingen is ‘fun’, entertainment en  
gezelligheid. Ons repertoire is voornamelijk  
Engelstalige film/musical, popsongs, evergreens 
en ballades. Wij hebben een aantal nieuwe songs 
opgenomen in ons repertoire, waaronder ook  
enkele Nederlandstalige. Eind vorig jaar hebben 
wij ons 10-jarig jubileum groots gevierd, met z’n 
allen een heel weekend weg. Het laatste jaar  
hebben wij een aantal leuke optredens mogen 
verzorgen bij winkelcentra, verzorgingstehuizen, 
kerken en buurtverenigingen. Ook hebben we 
begin dit jaar opgetreden in Paradiso te Amster-
dam tijdens de korendagen. Ons koor staat onder 
de bezielende leiding van Fran Heyligers. 19 

Whatever Amstel River Singers 
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Wij zijn het barbershopkoor The Barony Singers 
uit Breda en zijn nu 2½ jaar bezig om het  
barbershoppen onder de knie te krijgen.  
Onze dirigente Ellen Buijze, heeft de inspirerende 
gave ons verschillende nummers in een recordtijd 
in te laten studeren en dat valt niet mee met een 
gezelschap kletsende Brabantse dames.  
 
Nu we een wat uitgebreider repertoire hebben en 
steeds meer kunnen gaan optreden kunnen we de 
Conventie niet meer links laten liggen. Dit is voor 
ons natuurlijk erg spannend.  
Behalve dat we zelf moeten zingen zijn we ook 
erg benieuwd naar de uitvoering van andere  
koren. Gelukkig beginnen we als eerste, zodat we 
daarna meteen kunnen ontspannen en genieten 
van het optreden van anderen.  
 
Veel succes allemaal!!! 

Between Two Rivers bestaat sinds juni 2002. We 
zijn een jong koor, dat een repertoire van Barber-
shopsongs aan het opbouwen is. Met onze en-
thousiaste dirigente Anja Zwaneveld (Harvey’s 
Angels) oefenen we elke woensdagavond in Elst 
(Gld) met op dit moment 30 enthousiaste vrou-
wen. De groep bestaat nu uit twintigers, dertigers, 
veertigers en vijftigers. Sinds medio 2004 begeven 
we ons op het pad van de optredens. Van straat-
festival tot kerstmarkt en recentelijk een eigen 

zondagmiddagconcert. En dan natuurlijk ons de-
buut op de conventie. We hebben een prachtige 
outfit en we repeteren uiteraard flink op de con-
ventiesongs. Kan ‘Between Two Rivers’ zich 
staande houden tussen alle Barbershopkoren? Wij 
zijn erg benieuwd! In ieder geval gaan we dit keer 
‘onder de rivieren’ genieten van alle Barbershop-
inspanningen van de andere koren. 

Het ladies barbershopkoor Bewitched uit  
Gorinchem bestaat 15 jaar. Reden voor een heel 
jaar feest met diverse hoogtepunten. Eén daarvan 
zal de Conventie zijn. Daarnaast zullen we dit jaar 
meerdere optredens verzorgen bij charitatieve 
instellingen, bedrijven en feestjes. Dit alles onder 
leiding van onze dirigent Mark Alblas.  
We werken hard aan het uitbreiden van ons reper-
toire. Onder andere met enkele Nederlandse 
songs zoals Weet je nog wel. Voor de Conventie 
zingen we de vlotte medley I got rhythm en de 
mooie, melodische ballade Dream a little dream of 
me. 
Onze wens is te groeien van een koor met 35 le-
den naar zo’n 50 leden. Een groot koor zingt  
immers prettig vanwege het grotere stemvolume.  
En daarnaast: hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
Gezelligheid en een goede sfeer staan bij  
Bewitched voorop. 

The Barony Singers Between Two Rivers Bewitched 
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Central City Chorus uit Nieuwegein is ontstaan in 
april 2003 door een enthousiaste dirigent Hans 
Pekelharing. Onze bedoeling is niet alleen  
barbershop zingen, want er is ook ruimte voor de 
close harmony stijl.  
 
Wij zingen nu met 19 vrouwen en wij willen niet 
alleen groeien in kwaliteit maar ook in aantal.  
Wij verwelkomen dan ook graag nieuwe leden! 
Onze eerste gezamenlijke koorhappening was het 
HaCo 2004. Voor de nieuwe barbershoppers  
onder ons een geweldige ervaring.  
 
We gaan nu toewerken naar de conventie 2005, 
want we willen wel van ons laten horen en van de 
jury vernemen waar we aan kunnen werken. 
Kortom we zijn een koor om trots op te zijn. 
Graag willen wij alle koren heel veel succes wen-
sen tijdens de conventie en heel veel zangplezier. 

Als er ergens wat te zingen valt, zijn we van de 
partij. Zoals hier in Den Bosch tijdens dat enorm 
leuke Barbershop Fun Festival 2003. 
Dutch Pride komt uit IJsselstein, is opgericht in 
1999 en telt zo’n 40 leden. Dirigent is Peter Iseger 
die ons met zijn bevlogenheid elke week wel weer 
wat nieuws leert. Onlangs vierden wij met hem 
met trots ons eerste lustrum met de fantastische 
show Eigen Wijs. Op de site dutchpride.nl kun je 
er nog foto’s van zien.  
Wij hebben erg hard gewerkt voor deze conventie. 
John Batty, Ine van Geel en Pru van de Bilt coach-
ten ons. Wij zullen ons beste beentje voor zetten 
en laten horen wat we kunnen. We gaan voor 1 
natuurlijk, net als jullie allemaal. Maar waar we 
ook zullen eindigen, als er ergens wat te zingen 
valt, zijn wij van de partij. We verheugen ons al op 
de afterglow! With Pride wensen wij alle deelne-
mers en medewerkenden een heel plezierig  
weekend.  

Hallo allemaal, 
Wij zijn Flevo Fun uit Almere en sinds 2002  
aangesloten bij Holland Harmony. 
Wij gaan nu voor de 2e keer meedoen aan de  
conventie van Holland Harmony.  
Op 14 januari hebben we onze DVD gepresen-
teerd tijdens een feestelijke première voor de le-
den, medewerkers en donateurs. 
Op 30 januari hebben wij, samen met verschillen-
de amateurverenigingen uit Almere, een groots 
benefietconcert gegeven voor de ramp in Azië.  
Tevens hoorden wij dat we genomineerd waren 
voor de amateurkunstprijs van 2004 en bij de  
eerste drie waren geëindigd.  
Verder staan er nog twee optredens gepland voor 
de ouderen in Almere in maart en april. 
Dan nog flink studeren aan de twee conventie-
nummers met extra repetities, dus jullie zien dat 
wij aardig bezig zijn zo aan het begin van het  
nieuwe jaar. 
We wensen iedereen een zangvol 2005 en veel 
plezier op de conventie. 

Central City Chorus Dutch Pride Flevo Fun 
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In 1984 is ons koor opgericht en ons 20 jarig jubi-
leum in februari vierden we met een gezellig feest. 
Enkele leden zijn al vanaf de oprichting lid zijn. Zij 
verdienen wel even genoemd te worden, het zijn 
trouwens ook fijne ‘steunpilaren’ vooral voor de 
nieuwkomers, we hebben veel van ze geleerd. 
Momenteel telt ons koor 28 leden waarvan 5 leden 
voor de eerste maal mee naar de conventie gaan. 
Onze dirigent, Tjakko Hoekstra, gaat ons koor na 
ca. 10 jaar verlaten, waardoor wij toch wel een 
probleem hebben namelijk een nieuwe dirigent, en 
die vind je niet op iedere hoek van de straat. 
Voor nu wensen wij iedereen een fijne en succes-
volle conventie toe. 

Sinds Mieke voor ons koor staat en we ons twee 
jaar geleden omdoopten naar Miracle Sound is er 
een hoop gebeurd. Langzamerhand groeien we 
weer, vooral in geluid! Dat moet ook wel, willen we 
onze nieuwe naam eer aan doen. Al zijn we één 
van de kleinste koren, de sfeer en verbondenheid 
met elkaar is groots. De vorige Conventie was een 
zeer relaxed gebeuren, alleen maar luisteren en 
genieten en niet per se ‘op tijd naar bed’. Nu is dat 
anders. Zowel koor als dirigent hebben keihard 
gewerkt, we kunnen weer wat neerzetten in die 
vier minuten ‘on stage’! Hoe de afloop ook zal zijn, 
plezier hebben we nu al. We verheugen ons 
enorm om alle andere koren weer te horen en 
wensen iedereen een geweldig weekend, geniet 
van de muzikale warmte die over iedereen uitge-
stort zal worden. Hartelijk dank aan de mensen 
van het Conventieteam. Zónder hen geen  
Conventie! 

New Achord is blij dat ze in 2005 weer van de 
partij mag zijn. Vorige keer hebben we verstek 
laten gaan, omdat er net een nieuwe dirigent was. 
Ook wij hebben aan den lijve ondervonden hoe 
moeilijk het is om de match te maken tussen  
dirigent en koor. Zo’n zoektocht heeft een grote 
impact op het koor, maar we zijn er sterk uitgeko-
men. We hebben er vertrouwen in dat het ons nu 
gelukt is met een oude rot in het vak Ben Schut. 
Hij heeft meer barbershopervaring dan de 
meesten van ons en ook het fenomeen Conventie 
is hem bepaald niet vreemd. Voor ons is het 
belangrijkst om weer lekker mee te doen. We  
hebben flink gewerkt met diverse coaches en het 
is voor een deel van ons de eerste keer om een 
Conventie mee te maken.  
We zullen ongetwijfeld weer genieten van het 
hoge niveau van de diverse koren, maar bovenal 
van de gezelligheid en saamhorigheid die  
onlosmakelijk verbonden is met de Conventie.  

Goose City Singers Miracle Sound New Achord 
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Na de Convention 2003 waar we 2e werden, 
mochten wij Holland Harmony vertegenwoordigen 
op de Labbs Convention in Engeland. Een enorme 
eer en een fantastisch avontuur. Ervaringen om 
nooit te vergeten. 
 
In december 2004 overleed Mariëlle. Zij was al 
een tijdje ziek. Haar overlijden kwam toch plotse-
ling. Tot het laatst toe heeft ze zoveel mogelijk 
alles meegedaan. Tijdens haar begrafenis hebben 
we zingend afscheid van haar genomen. 
 
In de voorbereidingen voor de conventie zijn we 
weer gecoacht door Jack Pinto uit Amerika. Hij is 
inmiddels onze vaste coach en hij is super!!  
Wij zien er naar uit alle koren en kwartetten weer 
te zien en wensen iedereen een fantastische  
conventie toe. 

The Rhine Singers o.l.v. Johan Dessing kijken met 
verlangen uit naar deze conventie. Als wij op het 
podium staan, hebben wij maar één doel: winnen. 
Winnen is heerlijk en voor de 3e keer winnen lijkt 
ons helemaal te gek. We hebben hard gewerkt en 
zullen alles geven wat we hebben. Maar er is nog 
een andere reden. Als je wilt winnen is je motivatie 
groter, je zingt beter, je presentatie wordt aantrek-
kelijker, je hebt meer plezier, er is meer saamho-
righeid, er ontstaat meer eenheid. Allemaal  
ingrediënten om er samen met alle deelnemers 
een prachtige conventie van te maken. Geloof er 
in... daar word je beter van!  
Welnu, als na deze tip een ander koor kampioen 
wordt... we zullen jullie bewonderen en een harte-
lijk en welgemeend applaus laten klinken. 

The Rhine Singers wensen alle deelnemers aan 
deze conventie veel succes én plezier.  

Barbershopkoor Sea Sound Singers bestaat  
inmiddels ruim 21 jaar en is graag weer van de 
partij op deze conventie. Begin 2004 hebben wij 
een workshop gehouden wat uiteindelijk heeft 
geresulteerd in een veertiental nieuwe leden zodat 
het totale koor nu bestaat uit 51 vrouwen. 
Onder de professionele leiding van dirigent  
Don Henken hebben wij een gevarieerd repertoire 
opgebouwd waarbij ook close harmony een ruime 
plaats inneemt. 
Presteren willen wij uiteraard, maar vriendschap 
en gezelligheid zijn zeker zo belangrijk. De weke-
lijkse afterglow na de repetitie draagt hier zeker 
toe bij.  
Met onze dirigent Don hebben wij hard gewerkt 
aan de twee conventiesongs en gaan er helemaal 
voor. Wij verheugen ons op deze driedaagse en 
wensen iedereen veel succes. 

The New Harvest Singers The Rhine Singers Sea Sound Singers 
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Plezier in zingen is het meest treffende wat van 
toepassing is op The Singing Pearls. Want wat 
doen wij het graag, het produceren van die  
prachtige barbershop sound. Dat resulteert dan 
ook in een enthousiaste ploeg vrouwen,  
waaronder nogal wat nieuwe leden, die hard willen 
werken voor een steeds beter resultaat. 
Mario Lamers, onze dirigent, gaat alweer voor de 
derde keer met ons mee naar de Conventie van 
Holland Harmony. Hij inspireert ons en houdt ons 
alert. Samen met het bestuur is hij degene die met 
een enorm enthousiasme de aanzet geeft tot het 
volgen van coachings, deelname aan ons werk-
weekend, zanglessen en natuurlijk ons eigen  
Harmony College.  
Conventie 2005: wij gaan er voor! En tot ziens in 
de afterglow…!  

http://home.wanadoo.nl/thesingingpearls 
 

Foto: Eric Meuffels 

Natuurlijk zijn wij ook weer van de partij! De afge-
lopen 2 jaar hebben we niet stilgezeten. Het niet 
aflatende enthousiasme van onze Wil Saenen 
inspireert onze koorleden zich volledig in te zetten 
voor nieuwe songs, werkdagen, coachings en … 
de voorbereidingen rond onze jubileumshow, die 
wij samen met ons zusterkoor The New Harvest 
Singers zullen gaan geven. Maar nu eerst de con-
ventie. Een aantal van ons doet voor de eerste 

keer mee en is inmiddels ook al met het conven-
tievirus besmet. We kijken er naar uit om iedereen 
weer te zien en vooral te horen. Wij komen om 
voor de volle 100% van alles te genieten en met 
name ook van ons kwartet Paper Moon, dat voor 
de eerste keer meedoet. Veel succes meiden, we 
zullen jullie aanmoedigen. We sluiten hierbij af 
met een zin uit één van onze conventienummers: 
‘Live a little bit before you grow too old’! 

Toen we ons inschreven voor de conventie, had-
den de Southern Comfort Barber Gals (S.C.B.G.) 
uit Eindhoven nog geen dirigent. Wat we wél had-
den, was een hoop vertrouwen en lef. Inmiddels 
hebben we Peter van Raak, onze nieuwe dirigent, 
met een vette barbershopsaus overgoten.  
Hij is helemaal ingepakt door 31 zeer enthousiaste 
meiden. Met hulp van Pru (Presentation Judge), 
lid van onze Mates, Michiel, de dirigent van onze 
‘Mates’ en ons aller Luc, gaan wij er op 2 april 
samen met Peter een geweldige show van maken.  
 
We vinden het heerlijk, om iedereen weer te  
ontmoeten en wensen alle deelnemende koren en 
kwartetten een geweldige conventie, véél succes 
en na afloop lekker ‘glowen’ met elkaar.  

The Singing Pearls Sound Waves Southern Comfort Barber Gals 

er Gals 
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The Swinging Stones is een koor uit Steenwijk 
bestaande uit 60 enthousiaste vrouwen uit de  
provincies Overijssel, Drenthe en Friesland. Het 
koor wordt gedirigeerd door de al net zo’n enthou-
siaste Peter Iseger uit Barneveld. In 2002 zijn wij 
begonnen met zingen en swingen en kunnen hier 
dan ook niet genoeg van krijgen. En een ieder die 
hier in Veldhoven aanwezig is en mee doet met 
deze conventie zal het beamen, het is een  
hardnekkig virus waar je mee besmet bent en 
daar kom je niet meer vanaf. Bovendien willen we 
dat ook helemaal niet. We hopen zelfs dat we nog 
meer mensen kunnen besmetten met dit virus 
want barbershopzingen is nog te onbekend in het 
noorden van ons land. Aan ons zal het dit week-
end niet liggen, we hebben er heel veel zin in, 
kijken al maanden lang uit naar deze conventie en 
we gaan ervoor. Wij wensen dan niet alleen  
onszelf maar ook de anderen heel veel succes!!! 

Parel van de Veluwe wordt Epe ook wel genoemd!  
Daar in het bosrijke gebied klinkt als een zacht 
gefluister het veelzijdige repertoire van Swinging 
Woodnotes, o.l.v. Gerda Koknel . 
Door saamhorigheid en enthousiasme is het koor 
inmiddels gegroeid naar 51 leden en zal dit jaar in 
november met veel vreugde haar 15-jarig bestaan 
tegemoet zien! 

 

Met een lichte zucht vertellen de bladeren aan de 
bomen, dat in januari een Benefietconcert voor 
Azië heeft plaatsgevonden. Door een trilling in de 
struiken, weet Epe dat de Conventie in aantocht 
is. Maar... Swinging Woodnotes, volledig  
geïntegreerd in de natuur, gaat gestaag en  
onvermoeibaar door en zal door alle evenementen 
dit gehele jaar op haar mooist wezen, met als slot 
haar jubileum, dat natuurlijk uitbundig gevierd zal 
worden! 

Begin oktober gaf Paul Delcour, onze dirigent, aan 
te willen stoppen met dirigeren. Gezondheidspro-
blemen waren de oorzaak. Nu overkomt dat ieder 
koor weleens, maar met de Conventie voor de 
boeg, een probleempje. 
Na enig getelefoneer binnen de barbershopwereld 
door onze voorzitter Emy Seel bleek Elly Bezemer 
bereid eind oktober met ons aan het werk te gaan. 
Haast een onmogelijke klus. 
Omdat wij vrij snel haar vakkundige en inspireren-
de ondersteuning erkenden waren wij tot veel  
bereid. Alle geplande optredens voor en na de 
Kerst hebben wij afgezegd opdat we ons helemaal 
konden richten op de Conventie songs. 
Wij kennen onze zwakheden maar zetten ons in 
voor de volle 100%. 
Helaas moeten wij na de Conventie afscheid van 
Elly nemen. Drie uur rijtijd iedere woensdagavond 
is een te grote belasting.  
Wij gaan proberen haar tijdens de Conventie niet 
teleur te stellen.  

The Swinging Stones Swinging Woodnotes West Side Sound 



20.00 - 22.30 uur met optredens van 
 

Whale City Sound                   Champion Chorus DABS 2004  
Bronze Quartet                                   Holland Harmony 2005 
Bronze Chorus                                    Holland Harmony 2005 
Silver Quartet                                      Holland Harmony 2005 
Silver Chorus                                      Holland Harmony 2005 
Done Deal                                      Silver Quartet DABS 2004 
Champion Quartet                              Holland Harmony 2005 
Champion Chorus                               Holland Harmony 2005 
Finesse                                 Champion Quartet LABBS 2004  
Radio Times                           Champion Quartet DABS 2004  
Phoenix                                 Champion Chorus LABBS 2004 

12:30 - 15:00 uur met optredens van 
 

The Groove Factory 
Phoenix 
Rapport 
Rock4 

Unlimited 
 

 

Presentatoren  
Masters of Ceremonies 

Loek Jeukens 
zaterdagavondshow 

Johan Kruyt 
korencompetitie 

Lenhard van Ballegooijen 
kwartetcompetitie 

Nelleke van Oevelen 
zondagmiddagshow 

Zaterdagavondshow - Saturday Night Show 

Zondagmiddagshow - Sunday Show 

26 



27 

Overal waar mogelijk verschijnt Mart Kwekel (links) 
met haar BarbershopShop op evenementen van 
Holland Harmony en DABS.  
Al jaren heeft zij veel mensen plezier kunnen doen 
met typische barbershopartikelen zoals pitch pipes 
uit Amerika, speldjes, sieraden en andere muziek-
snuisterijen.  
Ook dit keer is zij present op onze conventie! 





 



www.hollandharmony.dse.nl 

  keep harmony in the picture  




