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Of WEEKEND IN ZEELAND MET ALLE COMFORT 

HOTEL 'PICCARD' IS THE IDEAL PLACE 

IN WHICH TO ENJOY YOUR HOLIDAY 

OR WEEKEND BREAK IN STYLE 
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Let 's all join in ha:rrnony 
~..=; - ''P' - '?J!i~s.e.& ifilh!~ 

In har-mo-ny we all shall sing!_ 
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We a'll shall si.ng!_ 
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In har-mo-ny we all shall sing! __ 
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Eindelijk is het dan zover. 'Holland Harmony' heeft haar eerste mijlpaal 
bereikt! Heel hartelijk welkom allemaal. 
Gieren de zenuwen al door de keel? Geeft niet, dat wordt nog wel erger. Nee, 
dat is gekheid, boor! Niemand behoeft de zenuwen te krijgen. Spanning is 
prima, dat komt je optreden ten goede, maar angst hoeft niemand te hebben. 
Je doet allemaal je uiterste best en meer kan niemand van je verlangen. Het 
winnen van de competitie is niet het belangrijkste, maar wel het juryrapport, 
waarmee je weer verder kan. En natuurlijk het samenzijn in friendship en 
harmony met ruim vijfhonderd barbershopvrienden en -vriendinnen. 
Ook wil ik vanaf deze plaats alle mensen, die bij de totstandkoming van dit 
weekend betrokken waren, dank zeggen voor de enorme ·hoeveelheid werk, 
die zij verricht hebben. Fantastisch, lieve mensen! 
En zeker niet te vergeten de vele echtgenoten en familieleden van onze 
Vlissingse dames, die in deze moeilijke voorbereidingsmaanden zeer positief 
hebben bijgedragen aan dit evenement. 
Het is altijd moeilijk om je eigen man op deze manier in het zonnetje te zetten, 
maar ik meen dat toch namens ons alien te mogen doen. Jack, je hebt 
onnoemelijk veel werk verzet en mag met recht de 'Grote Regelneef worden 
genoemd. 
Een dankwoord is ook zeer zeker op z'n plaats voor al onze Engelse vrienden, 
van wie velen ons ook bij alle voorbereidingen behulpzaam zijn geweest. Niet 
in de laatste plaats de judges, die het dit weekepd nog zeer druk zullen krijgen. 
Heel veel plezier en Keep the whole weekend singing! 
Let's all join in harmony! 

Yours truly, 
Ada Stekelenburg . 

voorzittcr van 1 lolland 1 larmony 
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weekend betrokken waren, dank zeggen voor de enorme hoeveelheid werk, 
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En zeker niet te vergeten de vele echtgenoten en familieleden van onze 
Vlissingse dames, die in deze moeilijke voorbereidingsmaanden zeer positief 
hebben bijgedragen aan dit evenement. 
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maar ik meen dat toch namens ons alien te mogen doen. Jack, je hebt 
onnoemelijk veel werk verzet en mag met recht de 'Grote Regelneef worden 
genoemd. 
Een dankwoord is ook zeer zeker op z'n plaats voor al onze Engelse vrienden, 
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Namens het gehele conventie-team heb ik het genoegen u bier in Vlissingen 
welkom te heten op de eerste conventie van Holland Harmony, in feite de 
eerste echte barbershopconventie, die ooit in Nederland is gehouden en daar 
mogen we met z'n alien best een beetje trots op zijn. 
Het conventie-team - zoals bekend voor het grootste dee! bestaande uit !eden 
van The Sea Sound Singers - heeft een jaar Jang vele uren besteed aan de 
voorbereidingen om ervoor te zorgen dat alles klaar is voor een werkelijk 
geweldig barbershopweekend. 
Maar: we kunnen organiseren wat we willen, jullie enthousiaste deelname is de 
beste garantie voor het welslagen van het weekend, jullie allemaal zijn in feite 
het belangrijkste ingredient in ons barbershop-menu. 
Daarom: heel veel barbershopfun toegewenst. 

Conventionally yours, 
Jack Stekelenburg 
Convention Manager 

Zingt eer gij begint is een waar woord. 
Om een verzoek te krijgen van 'Holland Harmony' de eerste conventie in 
Vlissingen te organiseren, is heel eervol, maar. ... 
Nadat de uitnodiging door ons bestuur was aanvaard, begon bet pas. 
In eerste instantie denk je: het valt wet mee. Maar naarmate de maand oktober , 
naderde, bleken er nog heel wat 'noten' te kraken. 
Ik zal jullie maar niet vermoeien met alle details, maar dat het er vele waren, 
zullen jullie we! van ons willen aannemen. 
Wij kunnen in ieder geval stellen, dat de voorbereidingen goed zijn geweest en 
als nu ook. nog de conventie en de shows op zaterdag en zondag een succes 
worden (maar daar twijfelen wij niet aan), kan 1985 wat ons betreft niet meer 
stuk. 
Graag zou ik alle mensen, die belangeloos en met groot enthousiasme hun hulp 
hebben aangeboden, willen bedanken voor hun geweldige inzet. 
Mensen, het is grandioos wat jullie voor ons hebt willen doen. 
Tot slot wens ik alle barbershoppers een heel fijn weekend toe en 

Wat een ieder moet weten: 

START THE DAY WITH A SONG! 

Ineke Thasing 
voorzitter Sea Sound Singers 
coordinator werkgroep 
conventie Vlissingen 

- Het maken van geluidsopnamen of foto's tijdens de competitie is niet 
toegestaan. 
- Roken in de grote toneelzaal, als ook in de warming-up-room is te alien tijde 
verboden. 
- Applaus of andere vormen van aanmoediging/waardering: absolute stilte is 
vereist, tot het moment, waarop het laatste akkoord van een song volledig is 
gezongen. 
- Het meenemen/gcbruiken van spandoeken tcr aanmocdiging is toegcstaan, 
mits op een zodanige wijzc gcbruikt dat daarmce bet zicht van andcrcn op hct 
toneel niet (vollcdig) wordt ontnomen. 
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- De toegangen tot de grate toneelzaal warden gecontroleerd door marshalls 
(oranje roze). Het betreden en verlaten van de zaal is behoudens noodgevallen 
alleen mogelijk bij shows tussen twee nummers in en bij competitie tijdens de 
wisseling van de deelnemende koren of kwartetten. 
- Kinderen onder 12 jaar moeten onder toezicht staan van een volwassene; dit 
geldt zowel voor de competitie als de shows. 
- Draag gedurende het gehele weekend je conventiebutton. 
- 'Fifth wheeling' (het staan meezingen met een kwartet) is voor een kwartet 
heel vervelend; Iaat je daar dus niet toe verleiden. 
- Consumpties op vrijdagavond in hotel Britannia dienen met bonnen te 
warden betaald; bonboekjes a f 10,zijn op die avond verkrijgbaar. Aangebro
ken boekjes warden niet teruggenomen. NB: in het Scheldekwartier, alsook in 
de hotels kan gewoon cash warden betaald. 
- Barbershop-winkeltje. Wordt door Nederlandse en Engelse barbershoppers 
bemand en is gedurende een groot deel van het weekend geopend. Tijdens de 
competitie, de shows en de maaltijden is het winkeltje gesloten. Een 
gevarieerd aanbod van BS-artikelen is in het winkeltje te koop. 
-Holland Harmony is niet aansprakelijk van verlies, op welke wijze dan ook, 
van persoonlijke eigendommen van de conventiedeelnemers, alsook voor 
eventueel opgelopen Ietsel gedurende de conventie. 
- Raadpleeg regelmatig dit deelnemersboekje en de in hotel Britannia en het 
Scheldekwartier opgehangen, dan wel uitgereikte info-bulletins. 
Van de competitie warden video-opnamen (VHS) gemaakt. Banden en 
geluidsopnamen van het hele weekend kunnen besteld warden met het 
formulier in het tasje. 
- Houd je strikt aan de op diverse plaatsen opgehangen tijdschema's voor de 
shows en competitie. 
- Volg de instructie van je scout op. Hij/zij houdt contact met de stage 

ontest manager en is ook op de hoogte van eventuele wijzigingen. 
- Handtasjes etc. kunnen tijdens - Handtasjes etc. kunnen vlak voor een 
optreden in bewaring worden gegeven aan de scout. 
- Kleed je na een optreden in de competitie nog niet om, maar ga in outfit 
terug naar de zaal, aangezien direct na de competitie de foto's (in volgorde van 
optreden warden gemaakt. 
- Draag - buiten competitie en shows - gedurende het gehele weekend zoveel 
mogelijk de 'reis-outfit' (sweatshirt ed.) van je koor/kwartet, zodat je groep als 
een eenheid overkomt. Wil je na de show zaterdag iets gezelligers aantrekken, 
speldt dan in ieder geval je conventie- en koorbutton op. 
-Denk er steeds aan dat je vooral voor je eigen plezier (het is je hobby), maar 
ook voor dat van een ander aan deze conventie deelneemt. 
- Tenslotte: fijn dat je er bent, veel succes en vooral veel fun en harmony 
toegewenst. 

Jullie conventie manager, 
Jack. 

VRIJDAG 
PROGRAMMA 
20.00 uur- Officiele opening in hotel Britannia door burgerneester drs Th. J. 
Westerhout van Vlissingen en de voorzitster van Holland Harmony. 
20.30 uur - 'Get together' voor alle deelnemers. 

zaterdag 
10.00 - 12.00 - Barbershopeducatie in ontspannen sfeer, onder leiding van 
enkele Engelse specialisten. 
11.30 - 12.30 Alic koren wordcn in de gelegenhcid gesteld het podium te 

'proeven'. 

COMPETITIE ZATERDAGMIDDAG 
PROGRAMMA 
In het Scheldekwartier 
Aanvang 14.00 uur. 
KOREN (in volgorde van optreden) 
Sea Sound Singers uit Vlissingen. 
New City Harmonizers uit Nieuwegein. 
Gelrian Girls uit Ede. 
Harmony Singers uit Harderwijk. 
Goose City Singers uit Goes. 
The Rhine Singers uit De Meern. 

Mike-Warmer koorcornpetitie: Tyneside Ladies. 

KWARTETIEN (in volgorde van optreden) 
Golden Waves uit Vlissingen. 
Sound Shifters uit Ede. 
Crystal Sound uit Nieuwegein. 
Four Ever uit Nieuwegein. 

Mike-Warmer kwartetcornpetitie: The Concords. 

16.45 uur - Beken.dmaking van de winnaar en de prijsuitreiking. 
PRESENT A TIE: GUUS SCHOUTE. 

17.00 - 18.30 Generate n:petitie voor de declncmers aan de show. 
17.30 - 19.00 Buffet in de zogenaamdc 'glaszaal' van hct Scheldckwartier. 

Voor alle koren en kwartetten zijn kleedkarners beschikbaar. 
De competities kunnen ook worden bijgewoond door familie, vrienden en 
kennissen van de deelnerners, uiteraard voor zover de resterende capaciteit van 
de zaal dat toelaat. 
Hiervoor wordt geen entree geheven. Kinderen onder 12 jaar worden niet 

toegelaten. 
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Van de competitie worden video-opnamen (VHS) gemaakt. Banden en 
geluidsopnamen van het hele weekend kunnen besteld worden met het 
formulier in het tasje. 
- Houd je strikt aan de op diverse plaatsen opgehangen tijdschema's voor de 
shows en competitie. 
- Volg de instructie van je scout op. Hij/zij houdt contact met de stage 

ontest manager en is ook op de hoogte van eventuele wijzigingen. 
- Handtasjes etc. kunnen tijdens - Handtasjes etc. kunnen vlak voor een 
optreden in bewaring worden gegeven aan de scout. 
- Kleed je na een optreden in de competitie nog niet om, maar ga in outfit 
terug naar de zaal, aangezien direct na de competitie de foto's (in volgorde van 
optreden worden gemaakt. 
- Draag - buiten competitie en shows - gedurende het gehele weekend zoveel 
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20.30 uur - 'Get together' voor alle deelnemers. · 

zaterdag 
10.00 - 12.00 - Barbershopeducatie in ontspannen sfeer, onder leiding van 
enkele Engelse specialisten. 

11.30 - 12.30 Aile koren worden in de gelegenheid gesteld het podium te 
'proeven'. 

COMPETITIE ZATERDAGMIDDAG 
PROGRAMMA 
In het Scheldekwartier 
Aanvang 14.00 uur. 
KOREN (in volgorde van optreden) 
Sea Sound Singers uit Vlissingen. 
New City Harmonizers uit Nieuwegein. 
Gelrian Girls uit Ede. 
Harmony Singers uit Harderwijk. 
Goose City Singers uit Goes. 
The Rhine Singers uit De Meern. 

Mike-Warmer koorcompetitie: Tyneside Ladies. 

KWARTETTEN (in volgorde van optreden) 
Golden Waves uit Vlissingen. 
Sound Shifters uit Ede. 
Crystal Sound uit Nieuwegein. 
Four Ever uit Nieuwegein. 

Mike-Warmer kwartetcompetitie: The Concords. 

16.45 uur - Bekendmaking van de winnaar en de prijsuitreiking. 
PRESENTATIE: GUUS SCHOUTE. 

17.00 - 18.30 Generate repetitie voor de deelnemers aan de show. 
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toegelaten. 



PROGRAMMA ZATERDAGSllO\V 

Aanvang 20.00 uur 
Opening 
Sea Sound Singers 
Mancunian Way 
Tyneside Ladies 
Whisteling Tums (Northernairs) 
Sound Entertainment 
Het winnende koor van de vanmiddag gehouden competitie. 

Pauze 
Tyneside Ladies 
Sound Entertainment 
Owls Act (Northernairs) 
Het winnende kwartet van de vanmiddag gehouden competitie . 
Northernairs en Mancunian Way 
23.00 uur - 'After glow' (gezellig samenzijn). 
PRESENTATIE EDDY BECKER 
Bezoek onze barbershopstand in de ha! 

zondag 
10.00 -12.00 Judging Clinic in het Scheldekwartier. Vertegenwoordigers van 
koren en kwartetten (dirigenten en bestuursleden) krijgen de gelegenheid met 
de vier judges van gedachten te wisselen over hun competitie-optreden. 

PROGRAMMA ZONDAGSHOW 

Aanvang 12.00 uur 

Aan deze show zullen diverse Engelse 

en Nederlandse koren en kwartetten 

meewerken. Het zijn onder andere: 
Northernairs 
Sound Entertammerit 
Conchords 
Mancunian Way 
Sea Sound Singers 
Flushing Boy Barber Friends 
Roaring Ragtime 
The Ncw City I larmonizcrs 
The Goosc City Singers 
Thc Rhinc Singers 
Thc l larmony Singers 
Thc Gclrian Girls 

l'RESENTATIE: (ilJUS SCI IOUTE 

Golden Waves, Vlissinge 

Crystal Sound, Nieuwegei11 



PROGRAMMA ZATERDAGSllOW 

Aanvang 20.00 uur 
Opening 
Sea Sound Singers 
Mancunian Way 
Tyneside Ladies 
Whisteling Tums (Northernairs) 
Sound Entertainment 
Het winnende koor van de vanmiddag gehouden competitie. 

Pauze 
Tyneside Ladies 
Sound I::ntertainment 
Owls Act (Northernairs) 
Het winnende kwartet van de vanmiddag gehouden competitie. 
Northernairs en Mancunian Way 
23.00 uur - 'After glow' (gezellig samenzijn). 
PRESENTATIE EDDY BECKER 
Bezoek onze barbershopstand in de ha! 

ondag 
0.00- 12.00 Judging Clinic in het Scheldekwartier. Vertegenwoordigers van 
:oren en kwartetten (dirigenten en bestuursleden) krijgen de gelegenheid met 
le vier judges van gedachten te wisselen over hun competitie-optreden. 

PROGRAMMA ZONDAGSHOW 

Aanvang 12.00 uur 

Aan deze show zullen diverse Engelse 

en Nederlandse koren en kwartetten 

meewerken. Het zijn onder andere: 
Northernairs 
Sound Entertammerit 
Conchords 
Mancunian Way 
Sea Sound Singers 
Flushing Boy Barber Friends 
Roaring Ragtime 
The New City 1 larmonizers 
The Goose City Singers 
The Rhine Singers 
The I larmony Singers 
The Gelrian Girls 

l'RESENTi\TIE: GUUS SCI IOUTE Crystal Sound, Nieuwegein 
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Four Ever. 

Sound Shifters, Ede 

\ 
> 

Gelrian Girls uit Ede. 
Lid van Holland Harmony sinds 25 oktober 1983. Het koor staat onder leidir 
van Gerrie Vreugdenhil. 

The Rhine Singers uit de Meem. Sinds 1 juni 1984 lid van Holland Harmon 
De dirigente is Marianne Pekelharing. 
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Gelrian Girls uit Ede. 
Lid van Holland Harmony sinds 25 oktober 1983. Het koor staat onder Ieiding 
van Gerrie Vreugdenhil. 
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Goose City Singers uit Goes. Lid sinds 15 april '84. De dirigent is Jo Flipse. 

New-City Harmonizers uit Nieuwegein. 
Sinds 15 juli 1983 aangesloten bij Holland Harmony. Dirigent Tom de Rooy. 
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'.:loose City Singers uit Goes. Lid sinds 15 april '84. De dirigent is Jo Flipse. 

rew-City Harmonizers uit Nieuwegein . 
lnds 15 juli 1983 aangesloten bij Holland Harmony. Dirigent Tom de Rooy. 
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SCHOONHEIDSINSTITUUT 
PARFUM-BOETIEK 

, M•i1-i= ranee' 
• compf .. gelaats- en 

lichaamsverzorging 
• manicuren, epileren 
• elektrische ontharing 

• alle harsbehandelingen 
• biologische lifting 
• acne-behandeling 
• bruids- en avondmake-up 
• afslankbehandeling 

Jtivas gediplomeerd 

4"' ..... "" 1it-~ ~ new york - paris - london 

Sportief ondergoed heeft 
een merk: 

(]; 
Hollanclia 

Verkrijgbaar _bij: 

MEERMAN 
TEXTIEL 

mr;BL~ .Jqt.~V-r HOBEINSTR.1 - VLISSINGEN 
TEL. 01184; 12158 tel. 01184-70676- kanaalstraat 77 - oost-souburg 

HUSON BOEKHANDEL 

KANAALSTRAAT 43 
OOST-SOUBURG 
TEL. 01184-61234 

CONVENTIE TEAM 
Conventie manager: 
Jack Stekelenburg, algehele coordinatie. 
Conventie-team: 
lneke Thasing, voorzitter 
Ingrid Hesseling, penningmeester 
Annie Boucherie 
Annie Dekker 
Prina Vonk 
Rie van Oorschot 
Loekie Veltema 
Joke Boucherie 
Thea de Smit 
Nienke Barentsen 

De Engelse judges: 
Rhiannon Whittle (arrangement) 
Hazel Jiggings (interpretation) 
Sandra Landey (stage-presence) 
Wally Saunders (sound) 

Marsh alls: 
bewaken toegangen zaal 
Cor Thasing 
Gert v. d. Neut 

Overige medewerkers: 
Beryl van de Meulen 
Adri van Willigen 
Ron Koning 
Ruud Vonk 

Contest manager: 
Thea de Smit, regie competities 
Stage manager: 
Thea de Smit, regie shows 
Master of Ceremonies: 
Guus Schoute, presentatie 
Secreterialteam: 
verwerkt scores competitie 
Jan Francois (voorzitter) 
Frits den Heijboer (secretaris) 
Pieter Paul Eppings (ass. seer.) 
Carla Heijboer (tijdwaameming) 
Wim Heijboer (tijdwaameming) 

Scouts: 
Luc Schoute 
Ruud van Oorschot 
Hans Vonk 
Alex Dekker 
John Veltema 
Jenny Parent 
Wouter Moraal 
Piet Bakker 
Piet Boogaard 
Ron Peltster 
Paul de Block 
Coby van de Buick 
Edith Verkouteren 
Elly Parent 

Barbershopwinkeltje: 
Toos de Waal 
Annet van Veen 

De leden van het conventie-team zijn te herkennen aan hun gekleurde 
rozetten, te weten: 
- Conventie manager en organisatieteam gastclub: wit 
- Secreterial team: blauw · 
- Scouts en marshalls: oranje 
- (shadow)judges: rood 
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AUGUS·TIJN 
Bloemenlaan 14, tel..14792, VLISSINGEN 

C I e a n i n .9 Mo n t a g e B e d r i j f 
Holij B.V. 

S te i g e r b o u w 
S, HUISMAN . 

MERKENBURG 51 

4385 ET VLISSINGEN 

TEL. 01184-79185 

B.G.G. TEL. 01100-13867 

B.G.G. TEL. 076-612578 

·LUNC/fROOM 

* * 
* 
* * 

LARE/NE 
LANGE ZELKE 19 
VLISSINGEN 

THE PLACE FOR: 
'POFFERTJES' 
WAFFLES 
PANCAKES 
LUNCHES 
EVEN ING MEALS 

If you hand over this voucher in the period of 
october 25 to 28 you get ten percent off the pur
chased articles. You must spend at least ten 

guilders. 
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If you hand over this voucher in the period of 
october 25 to 28 you get ten percent off the pur
chased articles. You must spend at least ten 
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HOTEL 'PICCARD', DE PLAATS VOOR UW VAKANTIE 

Of WEEKEND IN ZEELAND MET ALLE COMFORT 

HOTEL 'PICCARD' IS THE IDEAL PLACE 

IN WHICH TO ENJOY YOUR HOLIDAY 

OR WEEKEND BREAK IN STYLE 

IN THE DUTCH PROVINCE OF ZEELAND 

Badhuisstraat 178 
V/issingen 
Eig. Pekaar 
Tel. 01184-13551 
Telex: 37885 HRBPL-NL 
Postcode: 4382 AR 

~ 


