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Conventie '89 
"Aim High Down South", dat is ons motto voor deze 4e 
conventie van "Holland Harmony". 
Alie barbershopvriendinnen en vrienden uit binnen- en bui 
tenland heel ik van harte welkom. Ons motto geeft het al 
aan , dit jaar zijn we in het zuiden des lands aangekomen om 
hoog te scoren met deze conventie in een nieuwe lokatie. 
Ongetwijfeld is er door iedereen weer keihard en met veel 
enthousiasme naar deze conventie toegewerkt. Zo ook de 
Conventie-Kerngroep die in haar nieuwe samenstelling weer 
veel inventiviteit en kwaliteit heeft getoond om een perfect 
georganiseerd weekend te realiseren , speciaal onze dank 
voor jullie enorme inzet! 

A very warm welcome to our friends from United Kingdom , 
und ein ganz herzliches willkommen zu unsere Gaste aus 
Deutschland. 
A special welcome to our Judging-Panel , you'll have a hard 
job to do again this year, many thanks for everything you all 
do for "Holland Harmony". 

ledereen wens ik in alle opzichten een fantastisch weekend , 
en koren en kwartetten heel veel succes! 
Let's All Join In Harmony! 

Riel Besamusca 

Welk om 
Aan alle deelnemende koren en kwartetten van "Holland 
Harmony", aan onze 8 Engelse judges, aan de shadow jud
ges van "Holland Harmony" en uiteraard aan al onze gast
koren en kwartetten uit Engeland en Duitsland. 
Het is weer zover, de 4e conventie van "Holland Harmony" 
staat op het punt te beginnen, clan wel is al in voile gang op 
het moment dat je dit programma in handen krijgt. 
Een conventie, die vroeger clan ooit in het jaar plaatsvindt, 
en die uiteraard weer dankzij de inspanningen van alle !eden 
van het Conventie-Team en het bestuur van "Holland Har
mony" - aan beiden spreek ik mijn bijzondere waardering uit 
- kan plaatsvinden. 
Met veel plezier heb ik er, samen met de twee assistent 
Conventie-Managers - Gommer! Burger en dit jaar voor het 
eerst als assistent Conventie-Manager optredende Peter van 
der Linden - aan gewerkt. Het is clan ook mede namens 
hen en het gehele Conventie-Team, dat ik jullie allemaal van 
harte welkom heel op de conventie 1989 van "Holland 
Harmony". 
Wij van het Conventie-Team 1989 wensen jullie alien een 
heel fijn conventie-weekend toe! 

Jullie Conventie-Manager 
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Riet Besamusca - voorzitter 

Jack Stekelenburg 



"THE GREAT WESTERN CHORUS" Bristol- Engeland 

"The Great Western Chorus" 
uit Bristol is weer een van 
de eregasten op onze con
ventie. Velen van jullie heb
ben dit geweldige koor, dat 
steevast tot de top 3 man
nenkoren van Engeland be-

hoort, hele goede herinne
ringen, die dateren van de 
conventie 1987 in Noordwij
kerhout. Met zo'n 40 man 
staan ze straks bij ons in 
Veldhoven op de risers, en 
ze zullen zonder enige twijfel 

WAT IEDER MOET WETEN ! 

weer een schitterend staaltje 
van hun kunnen weggeven. 
Oat kan ook bijna niet an
ders, want ze werden achter
eenvolgens in 1977, 1980, 
1981, 1983, en 1988 kampi
oenskoor van BABS, en zijn 
dat op onze 1989-Conventie 
nog steeds! 
De "Boys from Bristol" heb
ben ook veel aan barber
shop-promotie gedaan door 
telkenjare dee! te nemen aan 
de korencompetitie, die de 
BBC jaarlijks onder de naam 
"Choir of the Year" organi
seert, en waar zij zich met 
succes konden meten met 
diverse andere koren van 
zeer hoge kwaliteit, die 
meestal een geheel ander 
genre koormuziek beoefen
den. 

Jack Stekelenburg 

Onderstaande regels zijn onmisbaar voor een goed verloop van de con
ventie, lees ze met aandacht! 

Het maken van geluidsopnames of foto's tijdens de kompetitie is niet toegestaan. 
Roken in het auditorium, als ook in de warming-up rooms 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/gebruiken van spandoeken ter aanmoediging is toegestaan , mits op een 
zodanige wijze gebruikt, dat daarme het zicht van anderen op het toneel niet (volledig) 
wordt ontnomen. 
De toegangen tot de grote toneelzaal (auditorium) worden gecontroleerd door marshalls 
(oranje rozet). Het betreden en verlaten van de zaal tijdens de competities is behoudens 
noodgevallen alleen mogelijk tijdens de wisseling van de deelnemende koren en/ of kwar
tetten, en tijdens de show tussen twee nummers in . 
Draag gedurende het gehele weekend je Conventie-button. 
Fith Wheeling (het staan meezingen met een kwartet) is voor een kwartet heel vervelend; 
laat je daar tijdens after-glows dus niet toe verleiden. 
Consumpties kunnen uitsluitend met consumptiebonnen worden betaald. Deze bonnen zijn 
verkrijgbaar bij de bars en bij de receptiebalie. Niet gebruikte boekjes en bon nen kunnen 
worden geretourneerd. 
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- Barbershopwinkeltje: wordt door een aantal barbershoppers bemand en is gedurend 
groot dee! van het weekend geopend. Verkrijgbaar zijn een aantal BS-artikelen van '" 
land Harmony''. Let op de openingstijden die bij het "winkeltje" zijn aangegeven. 
"Holland Harmony", nog het Koningshof zijn aansprakelijk voor verlies op welke wijz< 
ook, van persoonlijke eigendommen van deelnemers aan de conventie, alsook voor t 
de conventie eventueel opgelopen letsel. 
Raadpleeg regelmatig het in dit programmaboekje opgenomen programma. WijzigingE 
clan we! aanvullingen worden omgeroepen, clan we] via de Info-bulletins bekend gem 
uitvoeriger Info (bijv. tijd- en routeschema's voor de competitie) worden ook op Info-\ 
tins bekend gemaakt. 
Houd je strikt aan de op de uitgereikte en op diverse plaatsen opgehangen tijdschem 
voor competitie en shows. 
Lees nog eens goed (de toelichting op) het tijdschema, en de looproute voor de koo1 
kwartetcompetitie 1989 (op je koor uitgereikt). 
Volg altijd de instructies van je scout op. Hij / zij is ook constant op de hoogte van de 
ste, eventuele wijzigingen / aanvullingen op het scenario. 
Ga met vragen/ problemen, met name betreffende de competitie en de shows in eers 
stantie naar je scout en pas in tweede instantie (bijv. als je scout je niet "goed" kan h 
pen) naar de Conventie-Manager of een van de andere leden van het Conventie-Tea1 
Laat tijdens de competitie en de shows in ieder geval de regie "met rust": die hebben 
al druk genoeg. 
Handtasjes etc. kunnen vlak voor een optreden in bewaring gegeven worden bij je sec 
Je scout ontvangt direkt na je koor- of kwartetoptreden in de competitie een cassette! 
je met een opname van je competitie-optreden. Van de competities en de shows wor· 
video- en audio-opnamen gemaakt. 
Draag - buiten competities en shows - gedurende het gehele weekend zoveel mogelijl1 
"reis-outfit" (sweatshirt etc.) van je koor/ kwartet, zodat je koor/ kwartet als eenheid O\ 

komt. Wil je na de show op zaterdagavond iets "gezelligers" aantrekken , speld clan in 
der geval je conventie-button op. 
Voor alle informatie m.b.t. de conventie kun je ook terecht bij de incheckbalie van "H 
land Harmony''. Uiteraard zijn ook de ass. Conventie-Manager en de !eden van het 
Conventie-Team, die een witte rozet op hun kleding dragen , aanspreekbaar voor infor 
tie. 
Voor alle vragen , problemen etc. m.b.t. de hotel-accommodatie, als ook voor het inle1 
en (weer) ophalen van de sleutel van je kamer en voor het afrekenen van je telefoorn 
ning kun je uitsluitend terecht bij de centrale receptie van de Koningshof. 
Mochten er op zondagmorgen kamers dienen te worden ontruimd, clan zal dit tijdig v,, 
den medegedeeld . Er kan voor de bagage clan gebruik gemaakt worden van kofferklu 
Voor vroege vogels is er koffie verkrijgbaar in de restaurants. 
De bar is overdag continu open vanaf 09.00 uur. 
Tenslotte, denk er aan dat je vooral voor je eigen plezier, maar ook voor dat van al d 
andere barbershoppers aan de conventie deelneemt. Daarom: fijn dat je er bent, veel 
ces en vooral veel fun en harmony toegewenst!!! 

Jullie Conventie-Manager, Jack Stekele1 
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HE GREAT WESTERN CHORUS" Bristol- Engeland 

! Great Western Chorus" 
lristol is weer een van 
regasten op onze con-
1e. Velen van jullie heb
dit geweldige koor, dat 
1ast tot de top 3 man
;oren van Engeland be-

hoort, hele goede herinne
ringen , die dateren van de 
conventie 1987 in Noordwij
kerhout. Met zo'n 40 man 
staan ze straks bij ons in 
Veldhoven op de risers, en 
ze zullen zonder enige twijfel 

\T IEDER MOET WETEN ! 

weer een schitterend staaltje 
van hun kunnen weggeven. 
Oat kan ook bijna niet an
ders, want ze werden achter
eenvolgens in 1977, 1980, 
1981, 1983, en 1988 kampi
oenskoor van BABS, en zijn 
dat op onze 1989-Conventie 
nog steeds! 
De "Boys from Bristol" heb
ben ook veel aan barber
shop-promotie gedaan door 
telkenjare dee! te nemen a·an 
de korencompetitie, die de 
BBC jaarlijks onder de naam 
"Choir of the Year" organi
seert, en waar zij zich met 
succes konden meten met 
diverse andere koren van 
zeer hoge kwaliteit, die 
meestal een geheel ander 
genre koormuziek beoefen
den. 

Jack Stekelenburg 

:lerstaande regels zijn onmisbaar voor een goed verloop van de con
tie, lees ze met aandacht! 

!l maken van geluidsopnames of foto's tijdens de kompetitie is niet toegestaan. 
1ken in het auditorium, als ook in de warming-up rooms is te alien tijde verboden. 
1plaus of andere vormen van aanmoediging/ waardering: Absolute stilte is vereist tot het 
)ment, waarop het laatste akkoord van een song volledig is gezongen. 
!l meenemen / gebruiken van spandoeken ter aanmoediging is toegestaan, mils op een 
:ianige wijze gebruikt, dat daarme het zicht van anderen op het toneel niet (volledig) 
irdt ontnomen. 
: toegangen tot de grote toneelzaal (auditorium) warden gecontroleerd door marshalls 
·anje rozet). Het betreden en verlaten van de zaal tijdens de competities is behoudens 
odgevallen alleen mogelijk tijdens de wisseling van de deelnemende koren en / of kwar
ten , en tijdens de show tussen twee nummers in. 
aag gedurende het gehele weekend je Conventie-button. 
:h Wheeling (het staan meezingen met een kwartet) is voor een kwartet heel vervelend; 
11 je daar tijdens after-glows dus niet toe verleiden . 
1nsumpties kunnen uitsluitend met consumptiebonnen worden betaald. Deze bonnen zijn 
:krijgbaar bij de bars en bij de receptiebalie. Niel gebruikte boekjes en bonnen kunnen 
orden geretourneerd. 
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Barbershopwinkeltje: wordt door een aantal barbershoppers bemand en is gedurende een 
groat dee! van het weekend geopend. Verkrijgbaar zijn een aantal BS-artikelen van "Hol
land Harmony". Let op de openingstijden die bij het "winkeltje" zijn aangegeven. 
"Holland Harmony", nog het Koningshof zijn aansprakelijk voor verlies op welke wijze clan 
ook, van persoonlijke eigendommen van deelnemers aan de conventie, alsook voor tijdens 
de conventie eventueel opgelopen letsel. 
Raadpleeg regelmatig het in dit programmaboekje opgenomen programma. Wijzigingen 
clan we! aanvullingen worden omgeroepen, dan we! via de Info-bulletins bekend gemaakt; 
uitvoeriger Info (bijv. tijd- en routeschema's voor de competitie) worden ook op Info-bulle
tins bekend gemaakt. 
Houd je strikt aan de op de uitgereikte en op diverse plaatsen opgehangen tijdschema's 
voor competitie en shows. 
Lees nog eens goed (de toelichting op) het tijdschema, en de looproute voor de koor- en 
kwartetcompetitie 1989 (op je koor uitgereikt) . 
Volg altijd de instructies van je scout op. Hij / zij is ook constant op de hoogte van de laat
ste, eventuele wijzigingen / aanvullingen op het scenario. 
Ga met vragen / problemen, met name betreffende de competitie en de shows in eerste in 
stantie naar je scout en pas in tweede instantie (bijv. als je scout je niet "goed" kan hel
pen) naar de Conventie-Manager of een van de andere !eden van het Conventie-Team. 
Laat tijdens de competitie en de shows in ieder geval de regie "met rust": die hebben het 
al druk genoeg. 
Handtasjes etc. kunnen vlak voor een optreden in bewaring gegeven worden bij je scout. 
Je scout ontvangt direkt na je koor- of kwartetoptreden in de competitie een cassetteband
je met een opname van je competitie-optreden. Van de competities en de shows worden 
video- en audio-opnamen gemaakt. 
Draag - buiten competities en shows - gedurende het gehele weekend zoveel mogelijk de 
"reis-outfit" (sweatshirt etc.) van je koor/ kwartet, zodat je koor/ kwartet als eenheid over
komt. Wil je na de show op zaterdagavond iets "gezelligers" aantrekken , speld dan in ie
der geval je conventie-button op. 
Voor alle informatie m.b.t. de conventie kun je ook terecht bij de incheckbalie van "Hol
land Harmony". Uiteraard zijn ook de ass. Conventie-Manager en de !eden van het 
Conventie-Team, die een witte rozet op hun kleding dragen , aanspreekbaar voor informa
tie. 
Voor alle vragen, problemen etc. m.b.t. de hotel-accommodatie, als ook voor het inleveren 
en (weer) ophalen van de sleutel van je kamer en voor het afrekenen van je telefoonreke
ning kun je uitsluitend terecht bij de centrale receptie van de Koningshof. 
Mochten er op zondagmorgen kamers dienen te worden ontruimd, dan zal dit tijdig war
den medegedeeld. Er kan voor de bagage clan gebruik gemaakt worden van kofferkluizen . 
Voor vroege vogels is er koffie verkrijgbaar in de restaurants. 
De bar is overdag continu open vanaf 09.00 uur. 
Tenslotte, denk er aan dat je vooral voor je eigen plezier, maar ook voor dat van al die 
andere barbershoppers aan de conventie deelneemt. Daarom: fijn dat je er bent, veel suc
ces en vooral veel fun en harmony toegewenst!!! 

Jullie Conventie-Manager, Jack Stekelenburg 
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"BARBERBUBBLES" .... ........ .... Dortmund - Duitsland 

"MASQUERAGE" 
Ons gastkwartet uit Engelandl 

Bij "Holland Harmony" geen 
onbekende meer. Zij traden 
in 1988 voor het eerst op 
als mike-warmer en zijn 
sindsdien enorm vooruitge
gaan. 
Na enkele workshops heb
ben zij ook ontdekt hoe leuk 
en wat precies barbershop
singing betekend. 
Zij komen met 26 deelne
mers en zingen voor U o.l.v. 
Manfred Adams. 

Behaalde op de LABBS-conventie '88 de vijfde plaats en maakt dee! uit van de "Liberty 
Bells". Een foto ontbreekt helaas, echter zij verheugen zich enorm om als mike-warmer in de 
kwartet-competitie op te treden. 

WISSELBEKERS 
Buiten de trofee voor het le, 2e en 3e geplaatste koor, de speciale speldjes voor elk indivi
duele lid van het kampioenskoor en natuurlijk de medailles voor de kwartetten, bestaan er 
nog een aantal trofeeen en wisselbekers voor koren en kwartetten. 

De Northenaires Trophy 

de LABBS Trophy 

de Conchords S .P. Trophy 

De DABS Trofee 

het SSS-bord 

beschikbaar gesteld in 1985 door BHC "The Northenaires " 
en is bestemd voor het kampioenskoor 

in 1985 beschikbaar gesteld door onze Engelse zusterorgani
satie LABBS en bestemd voor het kampioenskwartet 

door het kwartet "The Conchords" in 1985 beschikbaar ge
steld als wisseltrofee voor het kwartet , dat de hoogste Stage
Presence score heeft behaald 

door de "Dutch Association of Barbershop Singers" in 1988 
aangeboden als Stage-Presence trofee voor koren 

in 1988 beschikbaar gesteld door het kampioenskoor 1987 
"The Sea Sound Singers" als wisseltrofee voor het koor met 
de hoogste score voor Interpretatie 
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"LIMELIGHT" ...... .. .... .. .......... .......... ... .. . Nieuweg 

Lead: 
Baritone: 
Tenor: 
Bass:. 

Yvonne Grobecker 
Joke van de Spek 
Mieke van de Broek 
Ada Stekelenburg 

BESTE BARBERSHOPPERS 
Hier staan we clan , in een nieuwe omgeving in het zuiden 
van het land waar alle koren en kwartetten van Nederland 
zijn verzameld. Alles is nieuw, met uitzondering van de ge
zichten, die ook dit jaar weer garant zullen staan voor een 
grandioos barbershop-weekeinde. Een speciaal woord voor 
de mensen die voor de eerste maal met deze gekte ken 
nismaken. Een welgemeend advies is: Laat het gewoon over 
U heenkomen en ervaar het als een nieuwe dimensie in Uw 
!even in de stijl van: barbershop-singing. 
Wij horen en zien nog van elkaar. 

"Limelight" is opgericht 
oktober 1986. De kwart 
den zijn alien lid van "T 
New City Harmonizers" 
Nieuwegein. 
Zij wonnen in 1988 de 
prijs op de talentenjacht 
Houten. Verzorgden eer 
koffieconcert in Vianen , 
feestdag in een winkeb 
trum in Dieren en hebbc 
drie bruiloften het fees! 
geluisterd. Kortom, wij • 
onze toehoorders hebbe 
nog steeds lol inl 

Uw Spreekstalmeester, Maarten de Koning 

HERKENBAARHEID CONVENTIE-TEAM 
Alie !eden van het Conventie-Team zijn herkenbaar aan de door hen gedragen gekleurd• 
zetten en wel als volgt: 

wit 
rood/ wit 
blauw 
oranje 
rood 

ass. Conventie-Manager(s) en afgevaardigden Conventie-Team 
bestuursleden "Holland Harmony" 
Secretarial-Team, incl. Timekeepers 
Scouts/Marshalls 
Judges 
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~RBERBUBBLES" ................ Dortmund - Duitsland 

l\SQUERAGE" 
jastkwartet uit Engeland! 

Bij "Holland Harmony" geen 
onbekende meer. Zij traden 
in 1988 voor het eerst op 
als mike-warmer en zijn 
sindsdien enorm vooruitge
gaan. 
Na enkele workshops heb
ben zij ook ontdekt hoe leuk 
en wat precies barbershop
singing betekend. 
Zij komen met 26 deelne
mers en zingen voor U o.l.v. 
Manfred Adams. 

aide op de LABBS-conventie '88 de vijfde plaats en maakt dee! uit van de "Liberty 
'. Een foto ontbreekt helaas, echter zij verheugen zich enorm om als mike-warmer in de 
et-competitie op te treden . 

SSELBEKERS 
n de trofee voor het le, 2e en 3e geplaatste koor, de speciale speldjes voor elk indivi

lid van het kampioenskoor en natuurlijk de medailles voor de kwartetten , bestaan er 
?en aantal trofeeen en wisselbekers voor koren en kwartetten. 

Jorthenaires Trophy 

\ BBS Trophy 

onchords S.P. Trophy 

>ABS Trofee 

iSS-bord 

beschikbaar gesteld in 1985 door BHC "The Northenaires " 
en is bestemd voor het kampioenskoor 

in 1985 beschikbaar gesteld door onze Engelse zusterorgani
satie LABBS en bestemd voor het kampioenskwartet 

door het kwartet "The Conchords" in 1985 beschikbaar ge
steld als wisseltrofee voor het kwartet, dat de hoogste Stage
Presence score heeft behaald 

door de "Dutch Association of Barbershop Singers" in 1988 
aangeboden als Stage-Presence trofee voor koren 

in 1988 beschikbaar gesteld door het kampioenskoor 1987 
"The Sea Sound Singers" als wisseltrofee voor het koor met 
de hoogste score voor lnterpretatie 
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"LIMELIGHT"........................................ Nieuwegein 

Lead: 
Baritone: 
Tenor: 
Bass: 

Yvonne Grobecker 
Joke van de Spek 
Mieke van de Broek 
Ada Stekelenburg 

BESTE BARBERSHOPPERS 
Hier staan we dan , in een nieuwe omgeving in het zuiden 
van het land waar alle koren en kwartetten van Nederland 
zijn verzameld. Alles is nieuw, met uitzondering van de ge
zichten , die ook dit jaar weer garant zullen staan voor een 
grandioos barbershop-weekeinde. Een speciaal woord voor 
de mensen die voor de eerste maal met deze gekte ken
nismaken. Een welgemeend advies is: Laa! het gewoon over 

"Limelight" is opgericht op 8 
oktober 1986. De kwartetle
den zijn alien lid van "The 
New City Harmonizers" uit 
Nieuwegein. 
Zij wonnen in 1988 de lste 
prijs op de talentenjacht in 
Houten . Verzorgden een 
koffieconcert in Vianen, een 
feestdag in een winkelcen
trum in Dieren en hebben bij 
drie bruiloften het fees! op
geluisterd. Kortom, wij en 
onze toehoorders hebben er 
nog steeds lol in! 

U heenkomen en ervaar het als een nieuwe dimensie in Uw L111J.··.·.···.•·•~ 
!even in de stijl van: barbershop-singing. c .. 
Wij horen en zie n nog van elkaar. -·'. -., 

Uw Spreekstalmeester, Maarten de Koning 

HERKENBAARHEID CONVENTIE-TEAM 
Alie !eden van het Conventie-Team zijn herkenbaar aan de door hen gedragen gekleurde ro
zetten en wel als volgt: 

wit 
rood/ wit 
blauw 
oranje 
rood 

ass. Conventie-Manager(s) en afgevaardigden Conventie-Team 
bestuursleden "Holland Harmony" 
Secretarial-Team, incl. Timekeepers 
Scouts/ Marshalls 
Judges 
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"THE RHINE SINGERS" ............................ De Meern 

"The Rhine Singers" doen 
voor de 4e keer mee aan de 
competitie. 
De lste keer liepen zij de 
tweede prijs mis door time
penalties, de 2e keer werden 
zij derde en de 3e keer 
vierde. 
Zij hopen deze traditie NIET 
voort te zettenl 
Vorig jaar oktober bestonden 
zij 5 jaar en vierden di! met 
een geweldige eigen show. 
Zij wensen iedereen een zeer 
geslaagd conventie-weekend, 
aan "The Rhine Singers" zal 
het zeker niet liggenl 

"THE HARMONY SINGERS" ................... Harderwijk 

"The Harmony Singers" uit 
Harderwijk staan onder de 
bezielende leiding van Mir
jam Stegeman. 
Dit momenteel 52 !eden tel
lende damesbarbershopkoor 
bestaat inmiddels 8 jaar. 
Het werd destijds als 3e bar
bershopkoor in Nederland 
opgericht, na "Sweet Adeli
nes Chapter" uit !Jsselstein, 
en "The New City Harmoni
zers" uit Nieuwegein , door 
een enthousiaste vriendin 
van de stichtster van de 
'.' New Cities". 
Het koor nam dee! aan di
verse grote barbershop-eve
nementen in het verleden en 
heeft ook in Harderwijk een 
eigen internationale barber
shopshow georganiseerd. 
Deze show was zo'n groot 
succes dat wij inmiddels 
druk bezig zijn met het orga
niseren van een 2e Internati
onale Show, die op 20 mei 
a.s. in het Cultureel Cen-

!rum word! gehouden. 
Graag maken wij van deze 
gelegenheid gebruik om ie
dereen uit te nodigen voor 
deze show. 
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"SEA SOUND SINGERS" .......................... Vlissir 

Eindelijk is clan het langver
wachte weekend daar en U 
ziet ze weer staan, de lang
zamerhand vertrouwde ge
zichten van de "Sea Sound 
Singers" uit Vlissingen. 
Immers vanaf de eerste ge
houden conventie, die in 
1985 te Vlissingen plaats 
vond zijn zij van de partij 
geweest. 
Zij vierden hun eerste 
lustrum in november 1988 
met een grandioos fees! en 
hopen dat er nog vele jaren 
"In Harmony" zullen volgen 
met het koor dat nog steeds 
groeiende is. Hun enthousi
aste dirigent Rob van de 
Meule heeft daar een groot 
aandeel in. 
Met z'n alien zouden zij te-

gen iedereen willen zeggen: 
"Vee! succes, genie! van alle 
vreugdevolle, emotionele, 
hartverwarmde en niet te 
vergeten spannende mo-

T 
i:!L. 

menten die dit barbers! 
gebeuren met zich me€ 
brengt". 

"QUADROPHENIA'' ......................................... C 

Lead: 
Tenor: 
Bass: 
Baritone: 

Carolien van de Driest 
Albertine Kruijs 
Thea Klein 
Judith Hoefnagels 

7 

Na een aantal wisselin~ 
zijn we clan nu loch al 
poosje bij elkaar. 
We hebben nog maar ' 
keer voor publiek gezo 
maar na deze conventi 
word! het misschien W€ 

meer. 
Onze coach is Jo Flips1 



flE RHINE SINGERS" ............................ De Meern 

"The Rhine Singers" doen 
voor de 4e keer mee aan de 
competitie. 
De lste keer liepen zij de 
tweede prijs mis door time
penalties, de 2e keer werden 
zij derde en de 3e keer 
vierde. 
Zij hopen deze traditie NIET 
voort te zetten! 
Vorig jaar oktober bestonden 
zij 5 jaar en vierden dit met 
een geweldige eigen show. 
Zij wensen iedereen een zeer 
geslaagd conventie-weekend, 
aan "The Rhine Singers" zal 
het zeker niet liggen! 

'IE HARMONY SINGERS" ................... Harderwijk 

Harmony Singers" uit 
erwijk staan onder de 
ende leiding van Mir
)tegeman. 
1omenteel 52 !eden tel-

damesbarbershopkoor 
at inmiddels 8 jaar. 
verd destijds als 3e bar
opkoor in Nederland 
·icht, na "Sweet Adeli
:hapter" uit !Jsselstein, 
"he New City Harmoni
uit Nieuwegein , door 
~nthousiaste vriendin 
le stichtster van de 

Cities". 
:oor nam dee! aan di
grote barbershop-eve
nten in het verleden en 
ook in Harderwijk een 
internationale barber-

;how georganiseerd. 
show was zo'n groot 
s dat wij inmiddels 
bezig zijn met het orga
~n van een 2e Internati-
Show, die op -20 mei 

i het Cultureel Cen-

!rum word! gehouden. 
Graag maken wij van deze 
gelegenheid gebruik om ie
dereen uit te nodigen voor 
deze show. 

6 

"SEA SOUND SINGERS" .......................... Vlissingen 

Eindelijk is dan het langver
wachte weekend daar en U 
ziet ze weer staan , de lang
zamerhand vertrouwde ge
zichten van de "Sea Sound 
Singers" uit Vlissingen. 
lmmers vanaf de eerste ge
houden conventie, die in 
1985 le Vlissingen plaats 
vond zijn zij van de partij 
geweest. 
Zij vierden hun eerste 
lustrum in november 1988 
met een grandioos feest en 
hopen dat er nog vele jaren 
"In Harmony" zullen volgen 
met het koor dat nog steeds 
groeiende is. Hun enthousi
aste dirigent Rob van de 
Meule heeft daar een groot 
aandeel in. 
Met z'n alien zouden zij te-

gen iedereen willen zeggen: 
"Vee! succes, genie! van alle 
vreugdevolle, emotionele, 
hartverwarmde en niet te 
vergeten spannende mo-

"T 
~ 

menten die dit barbershop
gebeuren met zich mee
brengt". 

"QUADROPHENIA'' ......................................... Goes 

Lead: 
Tenor: 
Bass: 
Baritone: 

Carolien van de Driest 
Albertine Kruijs 
Thea Klein 
Judith Hoefnagels 

7 

Na een aantal wisselingen 
zijn we dan nu loch al een 
poosje bij elkaar. 
We hebben nog maar een 
keer voor publiek gezongen , 
maar na deze conventie 
word! het misschien wel 
meer. 
Onze coach is Jo Flipse. 



\ 

"DAYBREAK" .......................................... Harderwijk 

lead: 
Bass: 
Tenor: 
Baritone: 

Mirjam Stegeman 
Marijke Eelsing 
Maria Bouwer 
Aukje de Hoop 

"Daybreak" is het vrouwen 
barbershopharmony-kwartet 
dat ontstaan is uit het koor 
"The Harmony Singers" te 
Harderwijk. 
Sinds anderhalf jaar repete
ren we wekelijks omdat een 
kwartet niet alleen vier vrou
wen zijn, maar zij moeten 
een eenheid vormen. Een 
eenheid in klank, kleding en 
beweging. Dank zij de steun 
van onze coach Boudewijn 
Bouwer voelen wij ons nu 
goed voorbereid op deze 
zware druk: het meedoen 
aan onze eerste conventie. 
Wij hopen dat onze inspan
ningen voor U als publiek U 
op het puntje van Uw sloe! 
krijgen . 

"THE MIDLAND SOUND" ................................. Ede 

Ons koor is op 21 november 
1983 opgericht. Vorig jaar is 
bet eerste lustrum gevierd. 
Het koor bestaat momenteel 
uit 42 !eden. Na wat dirigen
tenwisselingen zingen we nu 
anderhalf jaar o.l.v. Ger van 
A art. 

Bij de foto: Marieke (net 
moeder geworden van een 
dochter) paste met geen mo
gelijkheid in haar showkle
ding. Op de conventie lukt 
het we/ weer. 

8 

VI 

" 

"SOUTHERN COMFORT BARBER GALS".Eindhc 

"Southern Comfort Barber 
Gals", als jongste telg van 
"Holland Harmony", vond 
hun geboorte plaats in janu
ari van 1987. Zij zijn het 
eerste Lady's Barbershop
koor beneden de grate rivie
ren. Oat ze daar trots op zijn 
spreekt vanzelf. Deze thuis
wedstrijd is van groot belang 
voor hen. De barbershop
vonk (in 't Zuiden) is aardig 
op weg een vlam te warden. 
Zij dragen daar dit weekend 
hun steentje aan bij onder 
leiding van Ellen Jansen-v.d. 
Witteboer. 

,, ·- ., 

.. ,. 

"CRYSTAL SOUND" ................................ Nieuwe! 

9 

Tenor: 
Bass: 
Baritone: 
Lead: 

Carla Hakke1 
Elise Vermeu 
Riel Besamw 
Adri de Graa 

"Crystal Sound" bestaa 
na drie jaar en werd in 
samenstelling in 1987 ~ 
pioen. 
Heerlijk om weer mee 
doen in de competitie E 

hopen volgend jaar op 
veel kwartetten. 
Met onze coach van 011 
schatbare waarde ; Dolf 
per, wensen wij iederee 
een fantastische conve11 
toe en een heel succelv 
harmonieus weekend. 



AYBREAK" .......................................... Harderwijk 

lead: 
Bass: 
Tenor: 
Baritone: 

Mirjam Stegeman 
Marijke Eelsing 
Maria Bouwer 
Aukje de Hoop 

"Daybreak" is het vrouwen 
barbershopharmony-kwartet 
dat ontstaan is uit het koor 
"The Harmony Singers" te 
Harderwijk. 
Sinds anderhalf jaar repete
ren we wekelijks omdat een 
kwartet niet alleen vier vrou
wen zijn , maar zij moeten 
een eenheid vormen . Een 
eenheid in klank, kleding en 
beweging. Dank zij de steun 
van onze coach Boudewijn 
Bouwer voelen wij ons nu 
goed voorbereid op deze 
zware druk: het meedoen 
aan onze eerste conventie. 
Wij hopen dat onze inspan
ningen voor U als publiek U 
op het puntje van Uw stoel 
krijgen. 

'IE MIDLAND SOUND" ................................. Ede 

koor is op 21 november 
opgericht. Vorig jaar is 

erste lustrum gevierd. 
;oor bestaat momenteel 
~ !eden. Na wat dirigen
sselingen zingen we nu 
·half jaar o.l.v. Ger van 

~ foto: Marieke (net 
fer geworden van een 
'er) paste met geen mo
heid in haar showkle
Op de conventie lukt 

1e/ weer. 

8 

"SOUTHERN COMFORT BARBER GALS".Eindhoven 

"Southern Comfort Barber 
Gals", als jongste telg van 
"Holland Harmony", vond 
hun geboorte plaats in janu
ari van 1987. Zij zijn het 
eerste Lady's Barbershop
koor beneden de grote rivie
ren. Dat ze daar trots op zijn 
spreekt vanzelf. Deze thuis
wedstrijd is van groot belang 
voor hen. De barbershop
vonk (in 't Zuiden) is aardig 
op weg een vlam te worden. 
Zij dragen daar dit weekend 
hun steentje aan bij onder 
leiding van Ellen Jansen-v.d. 
Witteboer. 

"CRYSTAL SOUND" ................................ Nieuwegein 

9 

Tenor: 
Bass: 
Baritone: 
Lead: 

Carla Hakkennes 
Elise Vermeulen 
Riet Besamusca 
Adri de Graaf 

"Crystal Sound" bestaat bij
na drie jaar en werd in deze 
samenstelling in 1987 kam
pioen. 
Heerlijk om weer mee te 
doen in de competitie en wij 
hopen volgend jaar op heel 
veel kwartetten. 
Met onze coach van on
schatbare waarde; Dolf Ka
per, wensen wij iedereen 
een fantastische conventie 
toe en een heel succelvol 
harmonieus weekend. 



CONVENTIE - PROGRAMMA 
Vrijdag 17 maart 1989 
11.00 uur - .... . 
15.00 uur - . 
16.00 uur - 17 .00 uur 
17.45 uur - 19.00 uur 
17.00 uur - 18.20 uur 
19.00 uur - 19.30 uur 
20.00 uur 
20.20 uur 

21.20 uur - 21.35 uur 
22.20 uur 
23.00 uur - 01.00 uur 

aankomst conventiedeelnemers Engeland en Ouitsland 
aankomst conventiedeelnemers "Holland Harmony" 
Judge- en Kwartetbriefing in Zaal D 20 
diner in restaurant "Voorhoeve" en Buitenhof" 
• try-out kwartetten in de Grote Congreszaal 
briefing Scouts/ Marshalls in Zaal D 20 
officiele opening 
'' start Kwartetcompetitie 
pauze 
uitslag Kwartetcompetitie en prijsuitreiking 
After-Glow in bar "Metro", foyers en Kleine Congreszaal 

Zaterdag 18 maart 1989 
07.30 uur 
08.00 uur - 09.00 uur 
09.00 uur - 11 .00 uur 
09.30 uur - 11.45 uur 

09.30 uur - 10.15 uur 
10.15 uur - 11.00 uur 
11 .00 uur - 11.45 uur 

09.15 uur - 12.00 uur 
12.00 uur - 12.30 uur 
12.30 uur - 13.00 uur 
12.30 uur - 13.30 uur 
14.30 uur 

15.30 uur - 15.45 uur 
16.40 uur 
17.00 uur - 18.30 uur 
17.30 uur - 19.00 uur 
20.00 uur - 23.00 uur 
23.15 uur - 03.00 uur 

23.15 uur - 23.45 uur 

iedereen wordt centraal gewekt 
ontbijt in restaurants. zie 170389 
• Judge-Clinics kwartetten in Zaal D 20 
Pre-Glow in 3 groepen in de Kleine Congreszaal 
voor de koren: SSS, WSS en HS 
voor de koren: GCS, NCH en BB 
voor ·de koren : RS, SCBG en MS 
' Try-Outs koren in de Grote Congreszaal 
Judge- en Koorbriefing in zaal D 20 
briefing Scouts/ Marshalls in zaal D 20 
lunch in restaurants, zie 170389 
' ' start Koorcompetitie in Grote Congreszaal 
pauze 
uitslag Koorcompetitie en prijsuitreiking 
• Try-Outs deelnemers Show in de Grote Congreszaal 
diner in restaurants , zie 170389 
Zaterdagavondshow in de Grote Congreszaal 
After-Glow 
receptie van de eerste 3 "Holland Harmony''kwartetten en 
-koren 

Zondag 19 maart 1989 
09.00 uur - 10.00 uur 
10.00 uur - 12.00 uur 
vanaf 10.00 uur 
10.00 uur - 13.00 uur 
13.00 uur -
aansluitend 

vooreten Judges en Secretarial-Team 
Brunch in restaurants 170389 
fotograaf met conventie-foto's in Kleine Congreszaal 
' Judges-Clinics koren in zaal D 20 
Late Late Glow Show 
officiele sluiting conventie 

' zie uit te reiken schema van de Regie 
warming-up rooms: D 18 - 19 - 20 en Kleine Congreszaal 

Eventuele wijzigingen voorbehouden 

10 

) 

? 
) 

KWARTETCOMPETITIE VRIJDAG 17 MAART 1! 

nr. naam deelnemer Sound lnterpretatie Arrangement Stage Pr. strafpunten to 

mike-w. Masquerage 

mike-w. For Fun 

mike-w Sea Stars 

1 Crystal Sound 

2 Quadrophenia 

3 Daybreak 

4 Limelight 

mike-cl Special Delivery 

KOORCOMPETITIE ZATERDAG 18 MAART 1! 

nr. naam deelnemer Sound I lnterpr. Arr. I Stage Pr. I strafp. 

mike-w. Coast To Coast 

mike-w. Barber Bubbles 

1 Rhine Singers 
-1-+i. 

ll 2 New City Harmonizers 

1 
l-1 

J 

3 Midland Sound 

4 
~ 

5 Sea Sound Singers 

6 West Side Sound 

7 Harmony Singers 

8 Goose City Singers 
I 

mike-cl. Great Western Chorus 

JURY SOUND 

INTERPRETATION 

ARRANGEMENT 

STAGE-PRESENCE 

Cath Morton en Madelin Jeory 

Carol Sherry en Clive Landey 

Rhiannon Whittle en Karen Penketh 

Sandra Landey en June Williams 

11 



NVENTIE - PHOGHAMMA 
lag 17 maart 1989 
uur -
uur -
uur - 17.00 uur 
uur - 19.00 uur 
uur - 18.20 uur 
uur - 19.30 uur 
uur 
uur 

?O uur - 21.35 uur 
uur 
uur - 01.00 uur 

aankomst conventiedeelnemers Engeland en Duitsland 
aankomst conventiedeelnemers "Holland Harmony" 
Judge- en Kwartetbriefing in Zaal D 20 
diner in restaurant "Voorhoeve" en Buitenhof" 
' try-out kwartetten in de Grote Congreszaal 
briefing Scouts/ Marshalls in Zaal D 20 
officiele opening 
'• start Kwartetcompetitie 
pauze 
uitslag Kwartetcompetitie en prijsuitreiking 
After-Glow in bar "Metro'', foyers en Kleine Congreszaal 

rdag 18 maart 1989 
uur 
uur - 09.00 uur 
uur - 11.00 uur 
uur - 11.45 uur 

30 uur - 10.15 uur 
15 uur - 11.00 uur 
JO uur - 11.45 uur 
uur - 12.00 uur 
uur - 12.30 uur 
uur - 13.00 uur 
uur - 13.30 uur 
uur 

'30 uur - 15.45 uur 
uur 
uur - 18.30 uur 
uur - 19.00 uur 
uur - 23.00 uur 
uur - 03.00 uur 

15 uur - 23.45 uur 

iedereen word! centraal gewekt 
ontbijt in restaurants, zie 170389 
' Judge-Clinics kwartetten in Zaal D 20 
Pre-Glow in 3 groepen in de Kleine Congreszaal 
voor de koren: SSS, WSS en HS 
voor de koren: GCS, NCH en BB 
voor ·de koren: RS, SCBG en MS 
• Try-Outs koren in de Grote Congreszaal 
Judge- en Koorbriefing in zaal D 20 
briefing Scouts/ Marshalls in zaal D 20 
lunch in restaurants, zie 170389 
• • start Koorcompetitie in Grote Congreszaal 
pauze 
uitslag Koorcompetitie en prijsuitreiking 
* Try-Outs deelnemers Show in de Grote Congreszaal 
diner in restaurants, zie 170389 
Zaterdagavondshow in de Grote Congreszaal 
After-Glow 
receptie van de eerste 3 "Holland Harmony''kwartetten en 
-koren 

:lag 19 maart 1989 
uur - 10.00 uur 
uur - 12.00 uur 
10.00 uur 
uur - 13.00 uur 
uur -

1itend 

vooreten Judges en Secretarial-Team 
Brunch in restaurants 170389 
fotograaf met conventie-foto's in Kleine Congreszaal 
• Judges-Clinics koren in zaal D 20 
Late Late Glow Show 
officiele sluiting conventie 

' uit te reiken schema van de Regie 
1rming-up rooms: D 18 - 19 - 20 en Kleine Congreszaal 

uele wijzigingen voorbehouden 

10 

i 
,t 

') 

) 

l 
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j 

KWAHTETCOMPETITIE VHIJDAG 17 MAAHT 1989 

nr. naam deelnemer Sound lnterpretatie Arrangement Stage Pr. strafpunten totaal 

mike·w. Masquerage 

mike·w For Fun 

mike·w Sea Stars 

1 Crystal Sound 

2 Quadrophenia 

3 Daybreak 

4 Limelight 

mike-cl Special Delivery 

KOOHCOMPETITIE ZATEHDAG 18 MAAHT 1989 

nr. naam deelnemer 

mike·w. Coast To Coast 

mike·w. Barber Bubbles 

1 Rhine Singers 

2 New City Harmonizers 

3 Midland Sound 

4 

5 Sea Sound Singers 

6 West Side Sound 

7 Harmony Singers 

8 Goose City Singers 

mike-cl. Great Western Chorus 

JURY SOUND 

INTERPRETATION 

ARRANGEMENT 

STAGE-PRESENCE 

Sound lnterpr. Arr. Stage Pr. strafp. 

_ ._,.z.. 

I 

Cath Morton en Madelin Jeory 

Carol Sherry en Clive Landey 

Rhiannon Whittle en Karen Penketh 

S andra Landey en June Williams 

11 
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ZATERDAGAVOND - KAMPIOENENSHOW 

aanvang 20.00 uur 

21.00 - 21 .30 uur 

~I 

23.15 uur 

Program ma 

Opening 
••• 

"Coast To Coast Chorus" 
••• 

kwartet "For Fun" 
••• 

koor derde plaats "Holland Harmony" 
••• 

kwartet derde plaats "Holland Harmony" 
•• • 

"Great Western Chorus" 

Pauze 

"Coast To Coast Chorus" 
••• 

kwartet tweede plaats "Holland Harmony" 
••• 

koor tweede plaats "Holland Harmony" 
••• 

kampioenskwartet 'Holland Harmony" 
••• 

kampioenskoor "Holland Harmony" 
••• 

finale-show 

Receptie kampioenen 
After-Glow 

12 

"THE SEASTARS" ........... ........... .. ..... .......... Lely 

Tenor: 
Bass: 

Gerda Ki:iknel 
Anita Schuring 

Lead Jacqueline Roosingh 
Baritone:Karin Lischer 

Ze bestaan sinds 6 okt 
1985. Het kwartet zins 
voornamelijk Engelstali 
songs, gearrangeerd in 
barbershopstijl. 
Het repertoire bestaat 
film -, pop-, jazz- en di> 
songs, met een vleugj€ 
talgie naar de jaren'SO 
Ze hebben in de loop ' 
ren al heel wat optredE 
gedaan door heel Ned 
bij diverse gelegenhed€ 
Ook hebben zij al twe€ 
meegedaan met een C• 

titie in Nederland en E 
land , georganiseerd do 
Amerikaanse barbershc 
organisatie "Sweet Ad€ 
waarbij dit kwartet is a, 
gesloten. In april hope 
weer mee te kunnen d 
in de competitie in Ab· 
in Schotland. 

"SOUND WAVES" ..... .. . ... ........ ... ........... . .... Rock . 

Het koor "Sound Waves" is 
opgericht op 9 mei 1986 en 
bestaat nu dus bijna 3 jaar. 
Het doe! dit jaar niet mee 
aan de koorcompetitie maar 
18 !eden van het koor zullen 
wel te zien zijn in de "Late, 
Late Glow Show". 
Ook het koor van Rockanje 
draagt dus haar steentje bij 
aan de conventie van 1989. 

13 



rERDAGAVOND - KAMPIOENENSHOW 

ang 20.00 uur 

0 - 21.30 uur 

\ 

\ 

"'" J uur 

Program ma 

Opening 
••• 

"Coast To Coast Chorus" 
••• 

kwartet "For Fun" 

••• 

koor derde plaats "Holland Harmony" 
••• 

kwartet derde plaats "Holland Harmony" 

••• 

"Great Western Chorus" 

Pauze 

"Coast To Coast Chorus" 
••• 

kwartet tweede plaats "Holland Harmony" 

••• 

koor tweede plaats "Holland Harmony" 

••• 

kampioenskwartet 'Holland Harmony" 
••• 

kampioenskoor "Holland Harmony" 
••• 

finale-show 

Receptie kampioenen 
After-Glow 

12 

"THE SEASTARS" ....................................... Lelystad 

Tenor: 
Bass: 

Gerda Koknel 
Anita Schuring 

Lead Jacqueline Roosingh 
Baritone:Karin Lischer 

Ze bestaan sinds 6 oktober 
1985. Het kwartet zing! 
voornamelijk Engelstalige 
songs, gearrangeerd in de 
barbershopstijl. 
Het repertoire bestaat uit o.a. 
film-, pop-, jazz- en dixie
songs, met een vleugje nos
talgie naar de jaren'SO - '60 . 
Ze hebben in de loop der ja
ren al heel wat optredens 
gedaan door heel Nederland 
bij diverse gelegenheden. 
Ook hebben zij al twee maal 
meegedaan met een compe
titie in Nederland en Enge
land, georganiseerd door de 
Amerikaanse barbershop
organisatie "Sweet Adelines" 
waarbij dit kwartet is aan
gesloten. In april hopen zij 
weer mee te kunnen doen 
in de competitie in Aberdeen 
in Schotland. 

"SOUND WAVES" ...................................... Rockanje 

Het koor "Sound Waves" is 
opgericht op 9 mei 1986 en 
bestaat nu dus bijna 3 jaar. 
Het doet dit jaar niet mee 
aan de koorcompetitie maar 
18 !eden van het koor zullen 
wel te zien zijn in de "Late, 
Late Glow Show". 
Ook het koor van Rockanje 
draagt dus haar steentje bij 
aan de conventie van 1989. 

13 



"WEST SIDE SOUND" ............................... Zaanstad 

De "West Side Sound" doet dit jaar voor de tweede keer 
mee. Vorig jaar konden wij de aanmoedigingsprijs ontvan
gen . Nu in 1989, hebben wij er weer zin in en zijn we er 
klaar voor. 
Wij wensen iedereen een hele goede conventie toe. 

"GOLDEN WAVES" ................................... Vlissingen 

U ziet het, nog steeds "Brui
send als de branding" staan 
daar de "Golden Waves". 
In april bestaan de "Golden 
Waves" vijf jaar en dat in 
dezelfde samenstelling, dus 
het vernoemen waard. 
Ze zijn daar zelf ook best 
trots op. 
Ze hoeven U niet te vertellen 
hoe moeilijk het is om door 
te gaan, maar de aanhouder 
wint, niet waar? 
Ze willen clan ook vanaf de
ze plaats alle kwartetten en 
koren een fantastisch barber
shopweekend toe wensen! 

Een van onze !angst be
staande kwartetten in dezelfe 
formatie moeten wij helaas 
missen in onze kompetitie. 
Een van hen heeft ernstige 
stem-problemen waardoor zij 
van dee/name af zien. 
Kop op "lieve Waves" de 
volgende conventie :djn ju/lie 
er vast en zeker weer bij. 

Bartitone: Hanne Stenvert 
Bass: Mattie Augustijn 

14 

Lead: 
Tenor: 

Alie Baan 
Helma Boon 

"FOR FUN" ............................................... De M1 

"COAST TO COAST CHORUS" 
Het Nationale Engelse Dameskoor. 

Lead: Ada GondeL 
Bass: Paulien Ebs~ 
Tenor: Willemien d( 

Ridder 
Baritone: Fem de Voo 

In 1988 was "For Fun' 
kampioenskwartet. Al : 
begin 1986 zingen we 
men en de "fun" is no 
steeds aanwezig! 
Jammer dat we dit jaa 
meedoen aan de kwar 
competitie, maar als m 
warmer zullen we ook 
ons beste beentje voor: 
We wensen de andere 
tetten veel succes en p 
toe tijdens de "4e Holl 
Harmony Conventie". 

Zij komen met ruim 80 zangeressen onze conventie opluisteren . Dit koor is ongeveer e( 
jaar geleden opgericht en bestaat in feite uit 120 !eden uit allerlei koren. 
Het koor staat o.l.v. Cath Morton en is vast van plan op deze conventie een bijdrage te 
ren aan: "Keep The Whole World Singing". 

15 



EST SIDE SOUND" ............................... Zaanstad 

Nest Side Sound" doet dit jaar voor de tweede keer 
Vorig jaar konden wij de aanmoedigingsprijs ontvan
Nu in 1989, hebben wij er weer zin in en zijn we er 
voor. 
1ensen iedereen een hele goede conventie toe. 

OLDEN WAVES" ... ... .. .. ............ ... ... .. .. ... Vlissingen 

t het, nog steeds "Brui
als de branding" staan 
de "Golden Waves". 
ril bestaan de "Golden 
s" vijf jaar en dat in 
'de samenstelling, dus 
2rnoemen waard . 
n daar zelf ook best 
::>p. 
>even U niet te vertellen 
noeilijk het is om door 
m , maar de aanhouder 
niet waar? 
lien clan ook vanaf de-
1ats alle kwartetten en 

een fantastisch barber
veekend toe wensen! 

1an onze !angst be-
:le kwartetten in dezelfe 
1tie moeten wij helaas 
n in onze kompetitie. 
1an hen heeft ernstige 
problemen waardoor zij 
'eelname af zien . 
lp "lieve Waves" de 
ride conventie zijn jullie 
;t en zeker weer bij. 

Bartitone: Hanne Stenvert 
Bass: Mattie Augustijn 
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Lead: 
Tenor: 

Alie Baan 
Helma Boon 

"FOR FUN" ......... ...... .......... ..................... . De Meern 

"COAST TO COAST CHORUS" 
Het Nationale Engelse Dameskoor. 

Lead: Ada Gondelach 
Bass: Paulien Ebskamp 
Tenor: Willemien de 

Ridder 
Baritone: Fem de Voogd! 

In 1988 was "For Fun" het 
kampioenskwartet. Al sinds 
begin 1986 zingen we sa
men en de "fun" is nog 
steeds aanwezig! 
Jammer dat we dit jaar niet 
meedoen aan de kwartet
competitie, maar als mike
warmer zullen we ook zeker 
ons beste beentje voorzettenl 
We wensen de andere kwar
tetten veel succes en plezier 
toe tijdens de "4e Holland 
Harmony Conventie". 

Zij komen met ruim 80 zangeressen onze conventie opluisteren . Dit koor is ongeveer een 
jaar geleden opgericht en bestaat in feite uit 120 !eden uit allerlei koren. 
Het koor staat o.l.v. Cath Morton en is vast van plan op deze conventie een bijdrage te leve
ren aan: "Keep The Whole World Singing". 
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"THE NEW CITY HARMONIZERS" .......... Nieuwegein 

"The New City Harmoni
zers", het in 1981 opgerichte 
dames barbershopkoor uit 
Nieuwegein , staat sinds be
gin 1985 onder direktie van 
Tom de Rooy, en heeft 50 
!eden en 2 adspirant-leden. 
Op de eerste door "Holland 
Harmony" georganiseerde 
conventie werd het koor 
kampioen , in 1987 werd de 
tweede plaats behaald, in 
1988 werd het koor op
nieuw kampioen. Na deze 
uiterst intensieve weken van 

keihard werken hebben zij er 
weer zin in. Ook zij wensen 

iedereen veel plezier, sterkte 
en vooral veel succes! 

"GOOSE CITY SINGERS" ...... .......................... Goes 

Dit koor uit Goes werd in 
1984 opgericht en beleeft dit 
jaar dus haar eerste lustrum. 
Dit wordt gevierd op 21 ok
tober met een groots opge
zette showavond. Met - dat 
kunnen we alvast verklappen 
- als buitenlandse gasten 
"The Northenaires"!!! 
Houdt de datum vrij, meer 
nieuws volgt. 
Vijf jaar geleden startte een 
van onze koorleden ·met 12 
enthousiaste mensen, en 

hoewel we nog niet tot de 
echt grote koren behoren , 
zijn we toch al aardig ge
groeid , zelfs het laatste jaar 
tot boven de 30 (32). We 
zullen dit jaar weer geweldig 
ons best moeten doen om 
onze trofeen van het vorig 
jaar te verdedigen. lmmers 
in 1988 behaalden we op de 
conventie een 3e plaats en 
een gedeelde le plaats op 
het onderdeel Stage
Presence, tezamen met "The 
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Sea Sound Singers" uit Vlis
singen. Daaruit blijkt dat we 
de laatste jaren onder de lei
ding van dirigent Jo Flipse 
uitgegroeide zijn tot een vol
waardig koor, we zullen clan 
ook zeker dit weekend weer 
van ons laten horenl 
We hebben het afgelopen 
jaar verschillende optredens 
gehad en ook dit jaar heb
ben we een druk bezette 
agenda. We zullen op diver
se plaatsen te zien en te ho
ren zijn : zelfs op de radio in 
een programma van de EO. 
Verder treden we op in de 
show van de "Harmony Sin
gers" uit Harderwijk (zomer) 
en clan natuurlijk onze eigen 
show op 21 oktober waar 
we jullie van harte welkom 
heten'! 

"SPECIAL DELIVERY'' ... . ...... . ..... . .. . ... ....... Vlissin 

Bari: 
Bass: 
Lead: 
Tenor: 

Pieter-Paul Eppings 
Luc Schoute 
Cor Kik 
Eric Rotte 

Sinds september 1987 vormen zij een kwartet. Hun eerste optreden was in Rosmalen · 
de DABS tijdens de Inaugaral Meeting in januari 1988. Dit was een spannende ervarin 
Verder waren zij in Utrecht te horen en te zien op een Barbershop-Braderie temidden • 
vele collega-kwartetten van "Holland Harmony" en DABS. 
Tijdens het "Zeeuws Zangers Manifest '88" wisten zij de le prijs, een wisselbeker te be· 
machtigen. 
Tot hun grote verrassing werden zij uitgenodigd om ook barbershopklanken te laten ho 
op het "Adverteerders-Gala" in het Congresgebouw te Amsterdam, waar uiteraard met 
plezier gehoor aan werd gegeven. 
Ze verheugen zich op de "Holland Harmony" Conventie '89 waar ze als mike-closer zt 
optreden. Vanaf deze plaats wensen zij de deelnemende koren en kwartetten een goec 
competitie en een fijn weekend toe. 
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E NEW CITY HARMONIZERS" .......... Nieuwegein 

Jew City Harmoni -
1et in 1981 opgerichte 
barbershopkoor uit 

!gein , staat sinds be-
35 onder direktie van 
2 Rooy, en heeft 50 
!n 2 adspirant-leden . 
eerste door "Holland 

•ny" georganiseerde 
1tie werd het koor 
>en , in 1987 werd de 
! plaats behaald , in 
verd het koor op
kampioen . Na deze 
intensieve weken van 

keihard werken hebben zij er 
weer zin in. Ook zij wensen 

iedereen veel plezier, sterkte 
en vooral veel succesl 

>OSE CITY SINGERS" ................................ Goes 

:>r uit Goes werd in 
)pgericht en beleeft dit 
is haar eerste lustrum. 
•rdt gevierd op 21 ok
TJet een groots opge
howavond. Met - dat 
n we alvast verklappen 
uitenlandse gasten 
'Jorthenaires"!!! 
de datum vrij, meer 

; volgt. 
~r geleden startle een 
1ze koorleden ·met 12 
isiaste mensen , en 

hoewel we nog niet tot de 
echt grote koren behoren, 
zijn we toch al aardig ge 
groeid, zelfs het laatste jaar 
tot boven de 30 (32). We 
zullen dit jaar weer geweldig 
ons best moeten doen om 
onze trofeen van het vorig 
jaar te verdedigen. Immers 
in 1988 behaalden we op de 
conventie een 3e plaats en 
een gedeelde le plaats op 
het onderdeel Stage
Presence, tezamen met "The 
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Sea Sound Singers" uit Vlis
singen. Daaruit blijkt dat we 
de laatste jaren onder de lei
ding van dirigent Jo Flipse 
uitgegroeide zijn tot een vol
waardig koor, we zullen dan 
ook zeker dit weekend weer 
van ons laten horen! 
We hebben het afgelopen 
jaar verschillende optredens 
gehad en ook dit jaar heb
ben we een druk bezette 
agenda. We zullen op diver
se plaatsen te zien en te ho
ren zijn: zelfs op de radio in 
een programma van de EO. 
Verder treden we op in de 
show van de "Harmony Sin
gers" uit Harderwijk (zomer) 
en clan natuurlijk onze eigen 
show op 21 oktober waar 
we jullie van harte welkom 
hetenl! 

"SPECIAL DELIVERY'' .... ........... . ... . ..... . .... Vlissingen 

Bari: 
Bass: 
Lead: 
Tenor: 

Pieter-Paul Eppings 
Luc Schoute 
Cor Kik 
Eric Rotte 

Sinds september 1987 vormen zij een kwartet. Hun eerste optreden was in Rosmalen voor 
de DABS tijdens de lnaugaral Meeting in januari 1988. Dit was een spannende ervaring. 
Verder waren zij in Utrecht te horen en te zien op een Barbershop-Braderie temidden van 
vele collega-kwartetten van "Holland Harmony" en DABS. 
Tijdens het "Zeeuws Zangers Manifest '88" wisten zij de le prijs, een wisselbeker te be
machtigen. 
Tot hun grote verrassing werden zij uitgenodigd om ook barbershopklanken te laten horen 
op het "Adverteerders-Gala" in het Congresgebouw te Amsterdam, waar uiteraard met veel 
plezier gehoor aan werd gegeven. 
Ze verheugen zich op de "Holland Harmony" Conventie '89 waar ze als mike-closer zullen 
optreden. Vanaf deze plaats wensen zij de deelnemende koren en kwartetten een goede 
competitie en een fijn weekend toe. 
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TOT SLOf 
Allen bedankt! 

Door jullie aller aanwezigheid en deelname wordt deze vierde conventie een 
sukses. Achter de schermen is er door velen keihard gewerkt! 
Een aantal wil ik toch even noemen: 
• het Conventie-Team 
Conventie-Manager Jack Stekelenburg 
ass . Conventie-Managers 
namens het Bestuur HH 

Peter v.d. Linden en Gommert Burger (namens DP 
Loes Vervaart/ secretariaat en Loekie Veltema/ penr 

regie competities/ shows 
ass. regie 
techn . regie/ licht/geluid 
audio/ video 

meester 
Jan Francois 
Andre van Overbeeke 
Geurt Vermeulen 
Rob Hofland 

Secretarial-Team Gerrit van Riet/voorzitter, l)akko Hoekstra en Meir 
Hoekstra 

tijdwaarnemers Martin van Eijk en Anne Hoekstra 
presentatie Maarten de Koning 

• Scouts, Marshalls en kaartkontroleurs 
• alle koren en kwartetten 
• gasten uit binnen- en buitenland 
* medebestuursleden en andere spontane vrijwilligers 

Iedereen, veel dank voor je inzet, energie en gezelligheid . Tot onze volgende 
ventie! 
Let's All Join In Harmony 

Bestuur "Holland Harmony" 

Voorzitter 

Riet Besamusca 
Bloemstede 210, 
3608 TA Maarssenbroek 
Telefoon: 03465 - 64347 

Vice-voorzitter I PR 
contactpersoon DABS 
Marijke Groot 
Handelskade 31, 
3434 BB Nieuwegein 
Telefoon: 03402 - 66340 

Secretaris 
Verslaglegging bestuursver
gaderingen + correspon
dentie 
Jacqueline de Vos 
Zegelstede 1, 
3431 XD Nieuwegein 
Telefoon: 03402 - 47318 

2e Secretaris 
ondersteuning conventie
team + ledenadministratie 
Loes Vervaart 
Bosdijklaan 21 , 
4461 RW Goes 
Telefoon: 01100 - 11576 
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Riet Besc: 

Penningmeester 

Joyce de Moet 
V. van Goghlaan 39, 
4382 SN Vlissingen 
Telefoon: 01184 - 110 

2e Penningmeester 
conven tiebudget 
Loekie Veltema 
Mozartlaan 12, 
4384 KT Vlissingen 
Telefoon: 01184 - 702 

PR - coordinatie 
barbershop-shop 

Carla Ruys 
Koperslagerlaan 60, 
3402 XE !Jsselstein 
Telefoon: 03408 - 84E 
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TOT SLOf 
Allen bedankt! 

Door jullie aller aanwezigheid en deelname wordt deze vierde conventie een groot 
sukses. Achter de schermen is er door velen keihard gewerkt! 
Een aantal wil ik toch even noemen: 
* het Conventie-Team 
Conventie-Manager Jack Stekelenburg 
ass . Conventie-Managers 
namens het Bestuur HH 

Peter v.d. Linden en Gommert Burger (namens DABS) 
Loes Vervaart/secretariaat en Loekie Veltema/ penning-

regie competities/ shows 
ass. regie 
techn. regie/ licht/geluid 
audio/ video 

meester 
Jan Francois 
Andre van Overbeeke 
Geurt Vermeulen 
Rob Hofland 

Secretarial-Team Gerrit van Riet/voorzitter, 1}akko Hoekstra en Meinte 
Hoekstra 

tijdwaarnemers Martin van Eijk en Anne Hoekstra 
presentatie Maarten de Koning 

* Scouts, Marshalls en kaartkontroleurs 
* alle koren en kwartetten 
* gasten uit binnen- en buitenland 
* medebestuursleden en andere spontane vrijwilligers 

Iedereen , veel dank voor je inzet, energie en gezelligheid . Tot onze volgende con
ventie! 
Let's All Join In Harmony 

Bestuur "Holland Harmony" 

Voorzitter 

Riet Besamusca 
Bloemstede 210, 
3608 TA Maarssenbroek 
Telefoon : 03465 - 64347 

Vice-voorzitter / PR 
contactpersoon DABS 
Marijke Groot 
Handelskade 31 , 
3434 BB Nieuwegein 
Telefoon : 03402 - 66340 

Secretaris 
Verslaglegging bestuursver
gaderingen + correspon
dentie 

Jacqueline de Vos 
Zegelstede 1, 
3431 XD Nieuwegein 
Telefoon : 03402 - 47318 

2e Secretaris 
ondersteuning conventie
team + ledenadministratie 
Loes Vervaart 
Bosdijklaan 21 , 
4461 RW Goes 
Telefoon : 01100 - 11576 
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Riet Besamusca 

Penningmeester 
Joyce de Moe! 
V. van Goghlaan 39, 
4382 SN Vlissingen 
Telefoon: 01184 - 11008 

2e Penningmeester 
conven tiebudget 
Loekie Veltema 
Mozartlaan 12, 
4384 KT Vlissingen 
Telefoon: 01184 - 70231 

PR - coordinatie 
barbershop-shop 
Carla Ruys 
Koperslagerlaan 60 , 
3402 XE !Jsselstein 
Telefoon: 03408 - 84685 



BUM ET Fabrikant en toeleverancier van: binnen- en buiten
verlichting, meta/en produkten en onderuelen, ten 
behoeve van industrie, handel en overheid. 

Sinds 1954 produceert Bu met b. v. te Heeze in Noord-Brabant binnen- en buitenverlichting in 
ta/ van eigentijdse vormgevingen. 
Zij doet dit in een breed, zich steeds aanpassend standaard-programma. Hierin worden 
lichtbronnen toegepast van de ,,gewone" gloeilamp tot en met de meest geavanceerde 
hogedruk mefaa/damplampen. 

De ,,specials" voor grote en k/eine, binnen- en buitenprojekten nemen een belangrijke plaats 
in. Plaza's, sc/:lepen, hal/en, openbare gebouwen, kerken, moskeeen, winkelwijken, 
boulevards enz. worden verlicht met Bumet-armaturen, in opdracht van lichtadviseurs, 
de groothandel en installatiebureaus in binnen- en buitenland. 

Maar ook onderdelen en komplete produkten voor erkende verlichtingsindustrieen worden 
in zeer grote get ale gefabriceerd, gemonteerd en trotseren in vele land en op pleinen, straten 
en in gebouwen de meest extreme omstandigheden. 

Bumet is ook toeleverancier van meta/en onderdelen. 
De automobielbranche, winkelinrichtingsbedrijven, revalidatie-techniek, /uchtsystemen, 
overal worden de betrouwbare produkten van Bumet toegepast. 

BUMET bv 
Buysen Metaal- & Verlichtingsindustrie 

Postbus 153, 5590 AD Heeze - Holland 

lndustrieweg 62, 5591 JL Heeze 

Tel. 04907-3839 Telex 51064 
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