
ca 
0 

E
 

.... 
E

 
c: 
·-

ca-L
. 

en 
C> 

L
. 

0 
CJ) 

CJ) 
L

. 

E
 ·-

a. 
...., c: 

CJ) 
CJ) 

c: 
>

 
-

c: 
CJ) 

cu 
0 

'C
 

0 

-
-
-



~DeeCJJWernlli©!P0U~©rnill~80~ernue~ 
~ 2211 XT noordwijkerhout 

langelaan 3 

RESTAURANT 

OJ.l00f][1GJJ~~lil 
BOULEVARD 

HARDERWIJK 

TELEFOON 

03410 - 12172 - 14492 

telefoon 02523 - 78888 
Telex41885 

* uitstekende accommodatie 
.voor - recepties 

- bruiloften 
- diners 

tot 600 pers. 

* a-la carte restaurant 
met divern- vlees -
en visspecialiteiten 

* ingesteld op 
dieetgerechten 

* groot %onneterras 
met fraai uitzicht op 
de haven .en de boulevard 

·* toegankelijk 
voor rolstoelen 

* ruime parkeergelegenheid 

H A R T E L I J K WE LKOM !!! 

Ja, allemaal heel hartelijk welkom op onze tweede 

Holland Harmony Conventie. Veel bekende, maar ook een 

groot aantal nieuwe gezichten. Reken maar, dat we zon

dag allemaal weer een groot aantal barbershopvrienden 

rijker zijn. En daar is een Barbershopkonventie ook in 

de eerste plaats voor bedoeld. Hoewel ... ik moet toe

geven, dat de kompetitie toch ook belangrijk is. En 

daar heb ik de laatste tijd flink wat energie ingestopt. 

Jullie ook, denk ik. Gelukkig worden al onze inspanning

en wat dat betreft dit weekeind in ieder geval beloond 

met een juryrapport, waar we mee verder kunnen. En 

gelukkig behoren alle deelnemende koren (en kwartetten) 

tot de "BESTE 8" van Holland! 

Voor de eerste keer zijn we met zijn allen onder 

een dak. Wij hopen, dat dit de leus van Holland Ha;r-mony 

"Let's all join in harmony" zal versterken. De Leeuwen

horst, waar we dit weekeind te gast zijn, staat met een 

team van enthousiaste medewerkers klaar om het ons zoveel 

mogelijk naar de zin te maken. Ik ben er zeker van, dat 

wij er een onvergetelijk Barbershopweekeind van zullen 

maken, samen met onze Engelse- en Duitse Barbershopgasten. 

Lieve allemaal, ik zou nog wel een poosje door kunnen 

gaan, maar daar lijkt me deze pagina 

niet voor .bedoeld. Ik hoop, dat jullie 

een grandioos weekeind zull~n hebb~n, of 

om het met mijn eigen woorden te zeggen 

"Spring in het bubbelbad en geniet!" 

Desiree de Vries, 

Voorzitter Holland Harmony. 
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WELKOM. 

Als jullie deze regels lezen, moet, als het goed is (en 
dat weet je maar nooit!) alles weer gereed zijn om de 
tweede konventie van Holland Harmony "op rolletjes" te 
laten verlopen. Met het -ontegenzeggelijke- voordeel van 
de ervaring, opgedaan in Vlissingen tijdens onze eerste 
konventie, maar niettemin na weer vele maanden van voor
bereiding (de nieuwe lokatie, alsook de nieuwe samenstel
ling van het konventieteam, waarin nu alle koren van 
Holland Harmony zijn vertegenwoordigd, vereisten een 
andere organisatorische aanpak) staan we nu dus als 
konventieteam met jullie in de startblokken voor een 
barbershopweekend, dat met jullie medewerking zonder 
twijfel weer fantastisch zal gaan worden. 

Een konventie 1987, die met nog meer koren, en vooral 
met veel meer kwartetten zonder twijfel een nog aan
trekkelijker kompetitie zal gaan opleveren dan in 1985. 
Een konventie ook, die met de aanwezigheid van The Great 
Western Chorus, Whisperwood en Barbershop Blend (W-Dl.) 
een echt internationale allure heeft. 

Tijdens en na de konventie zal het nog wel meer gezegd 
worden, maar het moet me bier toch even van het hart : 
hartelijk dank aan alle leden van het konventieteam, 
die vanaf het begin september 1986, kontinu en met een 
niet aflatend enthousiasme zich hebben ingezet om deze 
konventie tot een sukses te maken. Zeker gezien het 
feit, dat de meesten nooit eerder met een dergelijke, 
omvangrijke organisatie van doen hadden, is een extra 
kompliment zeker op zijn plaats! 

Namens het gehele konventieteam (en wie dat allemaal 
zijn, staat ook in dit programma!) heet ik jullie 
allemaal van harte welkom op de konventie 1987 van 
Holland Harmony en wens · ik een ieder heel veel 
barbershop-fun toe. 

Conventionally yours, 

jullie convention manager, 

Jack Stekelenburg. 

"The Great Western Chorus" 
uit Bristol 

Onze Britse gasten: 

"Whisperwood" 

LABBS Golden Quartet 1986 
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WAT EEN !EDER MOET WETEN : 

- Het maken van geluidsopnames of foto's tijdens de 
kompetitie is niet toegestaan! 

- Roken in het auditorium, alsook in de warming up
rooms is te allen 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/gebruiken van, spandoeken ter aanmoediging 
is toegestaan, mits op een zodanige wijze gebruikt, 
dat daarmee het zicht van anderen op het toneel niet 
(volledig) wordt ontnomen. 
De toegangen tot de grote toneelzaal (auditorium) 
worden gekontroleerd door marshalls (oranje rozet). 
Het betreden en verlaten van de zaal tijdens de 
kompetities is behoudens noodgevallen alleen mogelijk 
tijdens de wisseling van de deelnemende koren en/of 
kwartetten, en tijdens de shows tussen twee nummers in. 

- Draag gedurende bet gehele weekend je konventiebutton. 
- "Fifth wheeling" (het staan meezingen met een kwartet) 

is voor een kwartet heel vervelend; laat je daar tij
dens after glows dus niet toe verleiden. 

- Konsumpties kunnen uitsluitend met konsumptiebonnen 
worden betaald. Deze bonnen zijn in boekjes van f 10,= 
verkrijgbaar bij de bars en bij de receptiebalie van 
de Leeuwenhorst. Niet gebruikte boekjes en bonnen 
kunnen worden geretourneerd. 

- Barbershopwinkeltje : wordt door Nederlandse en 
Engelse barbershoppers bemand en is gedurende een 
groot deel van het weekend geopend. Verkrijgbaar 
zijn een aantal BS-artikelen van Holland Harmony, 
alsook platen van The Great Western Chorus. 

- Holland Harmony, noch het Congres Center De Leeuwen
horst is aansprakelijk voor verlies, op welke wijze 
dan ook, van persoonlijke eigendommen van de deel
nemers aan de konventie, alsook voor tijdens de kon
ventie eventueel opgelopen letsel. 

- Raandpleeg regelmatig het in het programmaboekje 
opgenomen programma. Wijzigingen op het programma 
dan wel aanvullingen, worden omgeroepen, dan wel via 
de TV-monitoren bekend gemaakt; uitvoeriger info 
(bijv. tijdschema's en routeschema's voor de.kompe
titie) worden op info-bulletins bekendgemaakt. 

- Houdt je strikt aan de op de uitgereikte en o~ diverse 
plaatsen opgehangen tijdschema's voor kompetities en 

shows. 

- Volg altijd de instrukties van je scout op. Hij/zij 
is ook konstant op de hoogte van de laatste eventue: 
wijzigingen/aanvullingen op het scenario. 

- Ga met vragen/problemen, met name betreffende de 
kompetitie en de shows, in eerste instantie naar je 
scout en pas in tweede instantie (bijv. als je scou1 
je niet (goed) kan helpen) naar de konventiemanager 
of een van de andere leden van het konventieteam. 
Laat tijdens de kompetities en de shows in ieder ge1 
de regie "met rust" : die hebben het al druk genoeg . 

- Handtasjes etc.: kunnen vlak voor een optreden in bt 
waring gegeven worden bij je scout. 
Lever v66r de kompetitie een kort bandje (C 46 is li 
genoeg!) in bij je scout. Direkt na je kompetitie
optreden krijg je dan de beschikking over een opnamt 
daarvan. 

- Van de kompetities worden video-opnamen gemaakt. Voe 
ieder koor zal een kopie te verkrijgen zijn. De kor1 
kunnen dan t.z.t. in eigen beheer voor de leden meei 
kopieen (laten) maken. 

- Draag - buiten kompetities en shows - gedurende het 
gehele weekend zoveel mogelijk de "reis-outfit" 
(sweatshirt etc.) van je koor/kwartet, zodat je kooi 
kwartet als eenheid overkomt. Wil je na de show op 
zaterdagavond iets '!gezelligers" aantrekken, speld 
dan in ieder geval je konventiebutton op. 

- Voor alle informatie m.b.t. de konventie kun je ter1 
bij de incheckbalie van Holland Harmony {direkt naa: 
de hoofdingang/uitgang). 
Uiteraard zijn ook de konventiemanager en de leden , 
het konventieteam, die een witte rozet op hun kledi1 
dragen, aanspreekbaar voor informatie. 

- Voor alle vragen, problemen etc. m.b.t. de hotelakk1 
modatie in het Congres Center De Leeuwenhorst, also• 
voor het inleveren en (weer) ophalen van de sleute: 
van je kamer en voor het afrekenen van je tele-foon
rekening kun je uitsluitend terecht bij de centrale 
receptie van De Leeuwenhorst. 

- Tenslotte : denk er aan, dat je vooral voor je eigei 
plezier, maar ook voor dat van al die andere barbe: 
shoppers aan de konventie deelneemt. Daarom : fijn 
dat je er bent, veel sukses en vooral veel fun en 
harmony toegewenst!! 

Jullie convention manager, 

Jack Stekelenburg. 
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De winnaars van 1985 "Crystal Sound" 

De winnaars van 1985 : 

"The New City Harmonizers" .uit Nieuwegein 

... 

,, 

o.l.v. Tom de Rooy 

"' 

) 
~~:f' . lfl. 

JURY-PANEL. 

Mijn naam is Maarten de Koning, en ik z 
dit weekend als uw Master of Ceremony f 
geren. Sinds '82 ben ik aktief binnen T 
Heart of Holland Chorus uit Nieuwegein, 
waar ik tevens mijn eerste wankele schr 
zette als "spreekstal-meester". 
lk vind het schitterend mee te kunnen w 
ken aan deze Conventie-happening, die 2 

zijn gevuld met spanning en vrolijke ui 
latenheid. Alle deelnemers wens ik toi, 
toi en vergeet niet "Barbershop is fun" 
voor- en tegenspoed. Laten we het belev 

Your's in harmony, 

Maarten. 

De jury voor zowel de koor, als kwartetkompetitie 
bestaat uit : 

Sound : Cath Morton 
Madeline Jeory 

Interpretation 

Arrangement : Marilyn Penketh Stage Presence 

Wisselbekers : 

Carol 
Hazel 

June Wi 

Buiten de trofee voor het le, 2e en 3e geplaatste koor 
speciale speldjes voor elk individuele lid van het kam· 
pioenskoor, bestaan er nog een aantal trofees en wisse: 
bekers voor koren en kwartetten. 

a. de Northernaires Trophy : beschikbaar gesteld in 191 
door BHC The Northernaires en is bestemd voor het 
kampioenskoor. 

b. de Tyneside Trophy : beschikbaar gesteld in 1983 doc 
LBHC The Tyneside Ladies en bedoeld als aanmoedigin1 
prijs. 

c. de LABBS Trophy : in 1985 beschikbaar gesteld door 
onze Engelse zusterorganisatie LABBS en bestemd voo: 
het kampioenskwartet. 

d. de Conchords S. P. Trophy : door het kwartet "The Con1 
in 1985 beschikbaar gesteld als wisseltrofee voor h1 
kwartet, dat de hoogste Stage Presence-score heeft 

ha al 
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JURY-PANEL. 

Mijn naam is Maarten de Koning, en ik zal 
dit weekend als uw Master of Ceremony fun
geren. Sinds '82 ben ik aktief binnen The 
Heart of Holland Chorus uit Nieuwegein, 
waar ik tevens mijn eerste wankele schreden 
zette als "spreekstal-meester". 
Ik vind het schitterend mee te kunnen wer
ken aan deze Conventie-happening, die zal 
zijn gevuld met spanning en vrolijke uitge
latenheid. Alle deelnemers wens ik toi, toi, 
toi en vergeet niet "Barbershop is fun" in 
voor- en tegenspoed. Laten we het beleven 

Your's in harmony, 

Maarten. 

De jury voor zowel de koor, als kwartetkompetitie 
bestaat uit : 

Sound : Cath Morton 
Madeline Jeory 

Interpretation Carol Sherry 
Hazel Jiggins 

Arrangement : Marilyn Penketh Stage Presence June Williams 

Wisselbekers : 

Buiten de trofee voor het le, 2e en 3e geplaatste koor en 
speciale speldjes voor elk individuele lid van het kam
pioenskoor, bestaan er nog een aantal trofees en wissel
bekers voor koren en kwartetten. 

a. de Northernaires Trophy : beschikbaar gesteld in 1985 
door BHC The Northernaires en is bestemd voor het 
kampioenskoor. 

b. de Tyneside Trophy : beschikbaar gesteld in 1983 door 
LBHC The Tyneside Ladies en bedoeld als aanmoedigings
prijs. 

c. de LABBS Trophy : in 1985 beschikbaar gesteld door 
onze Engelse zusterorganisatie LABBS en bestemd voor 
het kampioenskwartet. 

d. de Conchords S.P.Trophy : door het kwartet "The Conchords" 
in 1985 beschikbaar gesteld als wisseltrofee voor het 
kwartet, dat de hoogste Stage Presence-score heeft be

haald. 
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C 0 N V E N T I E 

Vrijdag 12 juni 

13.00- .... 

16.00-17.00 

17.00-18.50 

17.45-19.00 

19.00-19.30 

20.00 

20.20 

22.20 

23.00-01.00 

aankomst konventiedeelnemers (NL-GB-D) 

jury-briefing (zaal D5) 
kwartet-briefing (zaal D6) 

try-out kwartetten (auditorium, zie 
schema van regie) 

gezamenlijk diner (vooreten mogelijk) 

briefing Scoutsjllarshalls (zaal D5) 

Officiele opening. 

Start kwartetkompetitie. 

Uitslag kwartetkompetitie en prijsuitreiking. 

Afterglow. 

Zaterdag 13 juni 

08.00-09.00 

10.00-12.00 
09.30-10.30 

09.30-12.00 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

12.30-13.30 

14.30 

16.20 

17.00-18.30 

17.30-19.00 

ontbijt. 

Balie open voor inchecken H.H.deelnemers. 

Judge-clinics voor kwartetten (zaal D5) 

Ontspannen "workshop" voor koren NL+GB+D 
(zaal D6 en D7) 

try-outs koren (auditorium, zie schema regie) 

Koor-briefing (zaal D5) 

Briefing Scouts/Marshalls (zaal D5) 

Gezamenlijke lunch (vooreten mogelijk) 

Start koorkompetitie (warming-up in 
zaal D6 en D7) 

Uitslag koorkompetitie en prijsuitreiking. 

Try-out deelnemers aan zaterdagavondshow. 

Gezamenlijk diner. 

~ 
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P R 0 G R A M M A. 

20.15-23.00 

23.15- .. ? .. 

Zondag 14 juni 

10.00-12.00 

09.30-12.00 

12.30-14.00 

15.00 

Zaterdagavondshow, waarin optreden : 

the Great Western Chorus uit Bristol, 
Holland Harmony kampioenskoor 1987, 
Holland Harmony kampioenskwartet 1987, 
Zilveren koor en kwartet HH-kompetitie 191 
Bronzen koor en kwartet HH-kompetitie 198' 
LABBS Champion Quartet 1986 "Whisperwood" 

presentatie : Maarten de Koning. 

Afterglow. 

Gezamenlijke Brunch. 

Judge-clinics koren (zaal D5) 

Comedy-show. 

presentatie : Maarten de Koning. 

Officiele slu.i ting HH-konventie 1987. 

Eventuele wijzigingen voorbehouden. 

"Barbershop Blend" uit Sonsbeck (W.-Dl) 
o.l.v. Liz Dohring 
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schema van regie) 

gezamenlijk diner (vooreten mogelijk) 

briefing Scouts/Marshall& (zaal D5) 

Officiele opening. 

Start kwartetkoapetitie. 

Uitslag kwartetkompetitie en prijsuitreiking. 

Afterglow. 
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Ontspannen "workshop" voor koren NL+GB+D 
(zaal D6 en D7) 

try-outs koren (auditorium, zie schema regie) 

Koor-briefing (zaal D5) 

Briefing Scouts/Marshalls (zaal D5) 

Gezamenlijke lunch (vooreten mogelijk) 

Start koorkompetitie (warming-up in 
zaal D6 en D7) 

Uitslag koorkompetitie en prijsuitreiking. 

Try-out deelnemers aan zaterdagavondshow. 

Gezamenlijk diner. 
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Zaterdagavondshow, waarin optreden : 

the Great Western Chorus uit Bristol, 
Holland Harmony kampioenskoor 1987, 
Holland Harmony kampioenskwartet 1987, 
Zilveren koor en kwartet HH-kompetitie 1987 
Bronzen koor en kwartet HH-kompetitie 1987, 
LABBS Champion Quartet 1986 "Whisperwood". 

presentatie : Maarten de Koning. 

Afterglow. 

Gezamenlijke Brunch. 

Judge-clinics koren (zaal D5) 

Comedy-show. 

presentatie : Maarten de Koning. 

Officiele slu_i ting HH-konventie 1987. 

Eventuele wijzigingen voorbehouden. 

"Barbershop Blend" uit Sonsbeck {W.-Dl) 
o.l.v. Liz Dohring 
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"The Sea 
Sound Singers" 
o.l.v. Rob v.d. 
Meulen 

"New Blend" 

KWARTEI' CCMPEI'ITIE Vrij:lag 12 Juni ' 87 

No. 

Sound Int. Arr. S.P. Strafo. Totaal 

M.W. Whisr;erwood 

1 Limelight 

2 Silver Lining 

3 Crystal Sound I g;j_~ 
4 New Blend 2~ &BJo 
5 G:llden Waves "-< r.72J 
f) l<'f"'IY' F\ rn v 
M.C. Parts Company 

KCXRXMPEl'ITIE Zaterdag 13 Juni 'f57 

I 

M.W. Barbersoop Blend 

1 Midland SJtmd 

2 Sea Sound Singers 

3 Gelrian Girls 

4 Ccose City Singers 

5 Sound Waves 

6 Hanrony Singers 

7 New City Hanronizers 

8 Rhine Singers 

M.C. Great Western Ch:>rus 
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KWARTET CXMPEI'ITIE Vrij:lag 12 Juni '87 

No. 

Sound Int. Arr. S.P. Strafu. Totaal 

M.W. Whisr:erwood 

1 Lirrelight 

2 Silver Lining 

3 Crystal Sound I C;:J~~ 
4 New Blend f) ~ &B,b 
5 GJlden Waves '< -:-J2J 
f, i:<'rw., Pim 
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M.C. Parts Company 

I<IXID:MPEITI'I Zaterdag 13 Juni I f57 
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M.W. Barbersmp Blend 

1 Midland Sound 

2 ~ Sound Sing'ers 

3 Gelrian Girls 

4 GJose City Sing'ers 

5 Sound Waves 

6 Hammy Sing'ers 

7 New City Hanronizers 

8 Rhine Sing'ers 

M.C. Great West.em COOrus 
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Uit Goes : 

Jo Flipse en 

"The Goose 

City Singers" 

"The 
Gelrian 

Girls" 
uit Ede, o.l.v. 

14 Jur de Vos 

o .l.v. Hans 

0.1.v. Anneke Blaauw : 
"The Harmony Singers" uit Harderwijk 

"Silver Lining" 



Uit Goes : 

Jo Flipse en 

"The Goose 

~ity Singers" 

'The 
Gelrian 

Girls" 
uit Ede, o.l.v. 
Jur de Vos 

o.l.v. Hans 

0.1.v. Anneke Blaauw : 
"The Harmony Singers" uit Harderwijk 

"Silver Lining" 
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Met dank aan : "HET CONVENTIE-TEAM". 

Achter de schermen is door een groot aantal mensen lang 
en hard gewerkt om deze konventie tot een sukses te 
maken. Een aantal daarvan wil ik graag met name noemen : 

- Jack Stekelenburg (de enige, echte) konventiemanager, 
Ada Stekelenburg, Yvonne v.d. Velden, Marianne Pekel
haring, Deanca Slot, Riekie Ekelschot, Anneke de Haan, 
Hanneke de Wilde (bestuur Holland Harmony). 

- Jacqueline de Vos, Ine van Rossum (NCH), Ria Swart, 
Wil van Beek (GG), Hieke de Moet, Annie Dekker (SSS), 
Elly Drok, Paulien Peperkamp (RS), Koos de Kroon, 
Bertha Paauwe(GCS), Willy van Aken, Tineke Hagedoorn 
(HS), Tine Houkes, Nel Bootsman (MS), Leni Evers, 
Elly Muntinga (SW), t.w. alle verenigingsafgevaar
digden. 

- Maarten de Koning : presentatie kompetities en shows. 

- Thea de Smit en Geurt Vermeulen : regie. 

- Jan Francois, Pieter-Paul Eppings, Luc Schoute 
secretarial team. 

- Anne Hoekstra, Martin van Eijk : tijdwaarnemers. 

- Bernd Wickerath : marshall. 

- Frans Moraal, Wouter Moraal, Jurry de Wilde, Theo 
Sinnige, Loeki Veltema, Ary v.d. Velden, Deanca Slot, 
Tilly v.d. Meer, Astrid van Riel, Henk Groeneveld 

scouts. 

- Hans en Marianne Pekelharing arrangeurs 
konventiesong. 

En verder iedereen, die door deelname aan deze konventie, 
onze tweede Holland Harmony konventie tot "Het Grote 
Sukses" heeft gemaakt. Iedereen uit binnen- en 
buitenland, hartelijk dank allemaal. 
Hopelijk tot op onze volgende konventie in maart 1988. 

Tot ziens allemaal en "Keep Holland in Harmony". 

Desiree de Vries. 

i, 

j 
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I VB II VISUAL DESIGN II BV I 
• tekat P'9fllllcl .. '• Lb.v. prenntmUea 
......... dla'• 
• d .. lnbellcbtlngen 
• pmlnl en flwnegrab 
• die .,. vldecHnllnallH 
• verwerldng ,,_. ~I vie cornputergHtuur 

c:.mer11 op: 20llO, 40CIO en IOOO beeldl,,_ 
• dla'a op de formaten:3S mm, <'8 mm, <tx5 Inch, 

7x9 ll'.ICh ... lx10 Inch 
• compulerdla'a dJn geachlkt voor clrukwerk venverlclng 
•laerprints 
• overhuda ... lllew'llldnlkken 
• p.c...gr.rtache aonw.r. (gr•fllme) 

I II COMPUTER GRAPHIC SERVICES II I 
r-'1*5 

10l1AJ ___ _ 
ll20-4'4ao& 

I VB 11 · FOTOTECHNIEK II BV I 
• ontwlkkelen c 41, d 76. he 110 
• reproduklle en lnternegalleven 
• lntenlla'• en o-hNdshffta 
• kleurenreproduldlea dlre1lt van orglneel 
• grote vergrotlngen 
• lulndwlrgrotlngen 
• duralnln• en chlbactl,_ vergrotlngen Lb.v. 
llchlb8kkenldlaplaya 
• vslcprlnten-.. rleprtna.n 
• dupllcut dis's Lb.v. projektle 
• duplicut t.b.v. IHhograflache verwerklng 
• diapruentllllH 
• lltlldlo-opnamen 
• opplaldcen-polyflneren 
• computer graphics 
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Met dank aan : "HET CONVENTIE-TEAM". 

Achter de schermen is door een groot aantal mensen lang 
en hard gewerkt om deze konventie tot een sukses te 
maken. Een aantal daarvan wil ik graag met name noemen : 

- Jack Stekelenburg (de enige, echte) konventiemanager, 
Ada Stekelenburg, Yvonne v.d. Velden, Marianne Pekel
haring, Deanca Slot, Riekie Ekelschot, Anneke de Haan, 
Hanneke de Wilde (bestuur Holland Harmony). 

- Jacqueline de Vos, Ine van Rossum (NCH), Ria Swart, 
Wil van Beek (GG), Hieke de Moet, Annie Dekker (SSS), 
Elly Drok, Paulien Peperkamp (RS), Koos de Kroon, 
Bertha Paauwe(GCS), Willy van Aken, Tineke Hagedoorn 
(HS), Tine Houkes, Nel Bootsman (MS), Leni Evers, 
Elly Muntinga (SW), t.w. alle verenigingsafgevaar
digden. 

- Maarten de Koning : presentatie kompetities en shows. 

- Thea de Smit en Geurt Vermeulen : regie. 

- Jan Francois, Pieter-Paul Eppings, Luc Schoute 
secretarial team. 

- Anne Hoekstra, Martin van Eijk : tijdwaarnemers. 

- Bernd Wickerath : marshall. 

- Frans Moraal, Wouter Moraal, Jurry de Wilde, Theo 
Sinnige, Loeki Veltema, Ary v.d. Velden, Deanca Slot, 
Tilly v.d. Meer, Astrid van Riel, Henk Groeneveld 

scouts. 

- Hans en Marianne Pekelharing arrangeurs 
konventiesong. 

En verder iedereen, die door deelname aan deze konventie, 
onze tweede Holland Harmony konventie tot "Het Grote 
Sukses" heeft gemaakt. Iedereen uit binnen- en 
buitenland, hartelijk dank allemaal. 
Hopelijk tot op onze volgende konventie in maart 1988. 

Tot ziens allemaal en "Keep Holland in Harmony". 

Desiree de Vries. 

I VB 11 VISUAL DESIGN 11 BV I 
• tekst gr•flekda.'s t.b.v. presentatlH 
• Ulustratie dla 's 
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