
KERST SPECIAL 

extra dikke editie met jullie verhalen, de conventiedeelnemers centraal!! 

In deze editie vind je het totaal overzicht, zoals het geworden is, vanuit de 

doorgegeven Lopende Vuurtjes. Geweldige verhalen, grappig, sterk of juist 

heel eenvoudig. Precies zoals het iedere groep past. Uit deze Lopende 

vuurtjes zijn, samen met wat info vanaf website en social media de 

deelnemersinfo’s  opgesteld. Voordat deze online gaan, voor jouw groep (via 

je contactpersoon) goed om even na te kijken en evt. te corrigeren of aan te 

vullen.  

Wij wensen jullie allemaal een fantastisch uiteinde van 2018. Hele fijne 

feestdagen en heel graag tot volgend jaar in goede gezondheid. 

Heb jij nog niet je vuurtje ingestuurd? Dat willen we natuurlijk nog steeds heel 

graag ontvangen, zodat we z.s.m. alle informatie compleet hebben. 

Half januari moet alle informatie binnen zijn, dan kan alles mooi op tijd 

klaargemaakt worden voor app en website! 

Super bedankt, kruip lekker bij het vuurtje en geniet van alle verhalen! 
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                DEELNEMERS INFORMATIE 

 
 
Conventieteam 2019   The Skyline Sisters:  
“Wat is jullie meest hilarische moment tijdens of na de conventie van 2017?” 

The Skyline Sisters 
 

Conventie 2019 – “Passion in Harmony” 

Het vuurtje voor de 2019 Conventie met de toepasselijke titel “Passion in 
Harmony” is begin 2018 al feestelijk ontstoken bij The 
Skyline Sisters. De eerste repetitie van het nieuwe jaar 
stond geheel in het teken van de nieuwe 
conventiesongs, waarmee we in 2019 de HH-wereld 
willen verrassen en entertainen. Weer volop aan de bak 
met alle andere HH-koren en kwartetten die zich ook van 
hun beste zijde zullen laten zien tijdens dat 3-daagse 
enerverende evenement. 

 “In Rotterdam worden de roze Skyline blouses met 

de mouwen opgerold verstrekt” 

Zo’n vuurtje heeft natuurlijk brandstof nodig en moet ook 
goed brandend gehouden worden, maar ook weer niet 
te vroeg opvlammen. Dat kunnen we wel in 
Rotterdam.  We zijn nuchter genoeg in dat Rotterdamse 
koor, waar de roze Skyline blouses met de mouwen 
opgerold worden verstrekt, want gewerkt moet er 
worden.  

 …lees verder…. 

Het vuurtje wordt door The Skyline Sisters doorgegeven aan… 
Challenge en Mainport Barbershop Singers met de vraag: 

“Wat is jullie meest hilarische moment tijdens of na de conventie van 2017?” 

“Passion in Harmony betekent voor ons de geweldige voldoening dat 
zingen geeft en de saamhorigheid en vriendschap dat het brengt. Oftewel 

harmonie tussen de Sisters en harmonie met het publiek.” 

Focus, repeteren en samen zingen zijn de kernbegrippen voor The Skyline 
Sisters. Maar vooral ook het met elkaar plezier hebben. En dat spat van het koor 
af. The Sisters noemden treffend als hun mooiste feedback op hun recente 
jubileumshow: “Jullie kunnen met jullie enthousiasme en inleving een breder 

publiek in vuur en vlam  zetten, te 
laten lachen en ook een traan te 
laten wegpinken.” En dat is 
precies waar The Skyline Sisters 
voor zingen. Sinds die 
geweldige tweede plek tijdens 
de conventie in 2017 is het één 
groot, geweldig avontuur 
geweest, boordevol nieuwe 
inspiratie. 

MD: Mieneke Klinkert 
Aantal leden: 54 

 

Karakteristieken 

origineel, creatief, altijd enthousiast en met groot doorzettingsvermogen, 
heerlijk willen groeien, leergierig en lekker doelgericht met vooral veel lol! 

Uit: Rotterdam 
Opgericht: juni 2008 

Song 1: 
Song 2: 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-2/
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 The Skyline Sisters  Mainport Barbershop Singers: 

“Wat is jullie meest hilarische moment tijdens of na de conventie van 2017?” 

Mainport Barbershop Singers 
 

Conventie 2017 

Nu, daar willen wij natuurlijk met alle plezier het een en ander over vertellen. 
Om te beginnen bij de Conventie. Het was deze keer extra spannend omdat we 
voor de eerste keer aan dit evenement meededen met onze nieuwe 
dirigent Jurate Haasdijk. In de aanloop naar de Conventie hadden we al 
een goed gevoel hierbij. Met Sound Waves had zij natuurlijk al de nodige 
conventie ervaring opgedaan. De aanpak van Jurate past heel goed bij 
ons koor. Zij kan als geen ander het koor helpen door moeilijke passages 
te komen. Ook inspireert zij het koor en kan zij het koor aansporen tot 
betere prestaties. Die samenwerking leidde tot een heerlijk optreden op 
het podium en het consolideren van de 3e plaats in de competitie. Maar 
wat voor ons bijna nog belangrijker was, was dat de score voor het eerst 
boven de 70% uitkwam. Hier hebben we met zijn allen zo hard voor 
gewerkt en het is dan zo fijn om te constateren dat we de prestatie leveren 
op het moment waarop het moet gebeuren. Natuurlijk hebben we deze 
record score tijdens de eerste repetitie er na gevierd met champagne. 

Jubileumjaar 2017: jubileumdiner, teambuildingsweekend en 

jubileum-concert “Barbershop meets opera” 

Maar direct na de Conventie moest de knop om om ons voor te bereiden op 

het jubileumconcert vanwege het 25-jarig bestaan van het koor in 2017.  

…lees verder… 

Het vuurtje wordt door de Mainport Barbershop Singers doorgegeven 

aan… T-SiNG! met de vraag: 

 “Wat is jullie allemaal overkomen na het behalen van de eerste plaats op de 

Conventie 2017, waar jullie voor het eerst winnaar werden.”  

"Passion in harmony is wat we voelden toen het koor met een hele mooie 

belichting en setting op het toneel heel ingetogen en soms krachtig de 

song “Something inside so strong” uitvoerde. Direct na het verhaal over de 

gevangenschap van Nelson Mandela en de kracht die hij putte uit de 

steun van zijn broeders en zusters." 

De Mainport Barbershop Singers zijn een trots en actief mannenkoor uit 
Rotterdam. Uitdagingen worden niet uit de weg gegaan. Grenzen worden 
opgezocht en verlegd, onverwachte samenwerkingen zijn voor hen een bron 

van inspiratie. Net zoals hun 
dirigent Jurate Haasdijk, dat 
voor hen is. In 2017 vierden 
zij hun 25 jarig bestaan met 
een mooi diner, een 
teambuildingsweekend en 
een uitverkocht concert 
"Barbershop meets Opera". 

MD: Jurate Haasdijk 
Aantal leden: 42 

 

 

Karakteristieken 

hardwerkend, initiatiefrijk, genietend van de momenten, stoer, humor 

Uit: Rotterdam 
Opgericht: 1992 

Song 1: 

Song 2: 

 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-mainport-barbershopsingers/#more-1625
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Unlimited   Southern Comfort Barber Gals: 

“In barbershop-land bestaan vele tradities. Welke nieuwe traditie zouden jullie 

willen introduceren?” 

Southern Comfort Barber Gals 

Passion in Harmony staat bij de “Gals” hoog in het vaandel 
Dat uit zich in het gevoel te willen groeien in zang en performen, met 
de extra inzet die daarbij hoort. Om te groeien heb je een stip op de 
horizon nodig waar je naar toe werkt. Dit jaar werken we hard aan de 
Melodies & Memories shows voor september, volgend jaar willen we 
‘shinen’ op de conventie. 

Nieuwe traditie 

Kwartet Unlimited daagt ons, de Barber Gals, uit om ‘een nieuwe 
traditie’ te introduceren. Een hele opgave! We hebben de conventies 
wereldwijd, de poolcat songs en natuurlijk de afterglow als 
schitterende tradities. Onzes inziens zouden we een traditie kunnen 
recyclen met een ‘twist’. Waarom niet per conventie met z’n allen een 
nieuwe populaire song leren die speciaal in Barbershop style is 
gearrangeerd?  Maar dan geen lied over hoe fijn het is om in harmony 
te zijn zoals in de oude traditie, maar om te laten zien dat Barbershoppers met 
hun tijd mee gaan. …lees verder… 

Het vuurtje wordt door de Southern Comfort Barber Gals doorgegeven 

aan… 

kwartet Dutch Blend: “Op welke locatie, wereldwijd, zouden jullie het liefst een 
optreden willen doen en waarom?” 

The New Harvest Singers: “Als kampioenskoor zijn jullie ook kampioen 
voorbereiding voor de conventie. Hoeveel tijd besteden jullie als koor extra naast 
de wekelijkse repetitie voor de conventie en wat is volgens jullie het beste pad 
op weg naar de conventie?”  

"Onze Passion in Harmony uit zich in het gevoel samen te willen groeien 

in zang en performen, met de extra inzet die daarbij hoort." 

De Southern Comfort Barber Gals zijn een vrouwenkoor dat wil groeien in zang 
en performen. Om te groeien heb je een stip op de horizon nodig waar je naar 
toe werkt, zo stellen zij. In 2018 waren de stippen de Melodies & Memories 
theatershows. In 2019 willen ze ‘shinen’ op de conventie.  

 

 

 

 

 

 

 

MD: Liesbeth van Gisbergen 
Aantal leden: 32 

Karakteristieken 

vooruitstrevend, bij de tijd, actief, gezellig, leergierig, geïnteresseerd, 
betrokken 

Uit: Eindhoven 
Opgericht: januari 1987 

Song 1: 
Song 2: 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-southern-comfort-barber-gals/
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Southern Comfort Barber Gals      The New Harvest Singers: 

“Als kampioenskoor zijn jullie ook kampioen voorbereiding voor de conventie. 

Hoeveel tijd besteden jullie als koor extra naast de wekelijkse repetitie voor de 

conventie en wat is volgens jullie het beste pad op weg naar de conventie?” 

The New Harvest Singers 
 

Passion in Harmony voor The New Harvest Singers 

Dit is een supermooi thema voor de HH conventie, dat ook 
helemaal bij The New Harvest Singers past! We hebben het 
afgelopen jaar bij uitstek mogen ervaren hoe groot de passie 
is binnen ons koor, voor het zingen, voor onze zangmaatjes, 
voor onze gezamenlijke doelen en ons plezier. Een 
dirigentenwissel is hard werken en zoeken, en we zijn blij 
met onze dirigent Sjoerd en trots op de stappen die we 
samen gemaakt hebben! 

De vraag aan ons 

De Southern Comfort Barber Gals stelden ons een vraag 
over onze repetitie en voorbereiding.  

…lees verder… 

Het vuurtje wordt door The New Harvest Singers doorgegeven aan... 

Momentum met de vraag: “Als kakelvers nieuw mannenkoor met veel ervaren 
barbershoppers, hebben jullie vast voorbeelden en favorieten om naar op te 
kijken. Wat is jullie favoriete mannenkoor en waarom?” 

kwartet Conundrum met de vraag: “Wat was de inspiratie achter jullie naam?” 

 

"Onze Passion in Harmony hebben we bij uitstek mogen ervaren door de 

dirigentenwissel in 2017. Dan merk je hoe groot de passie is binnen het 

koor. Voor het zingen, de zangmaatjes, de gezamenlijke doelen en het 

plezier." 

The New Harvest Singers, de 
regerend kampioenen bij de 
vrouwenkoren, gaan doel-
bewust aan het werk in hun 
voorbereidingen voor de 
conventie. Rust, focus, eigen 
verantwoordelijkheid en 
saamhorigheid. Zo houden 
ze altijd plezier in het zingen 
en kunnen ze gezamenlijk 
verbeteren. Goed voorbereid 
naar de repetities komen, 
maakt elke keer ontzettend 
veel verschil. Zo blijft er ook 
altijd tijd voor een grapje, 

een traan en een knuffel. Niks bijzonders dus, en dat is precies de truc ;-). 

MD: Sjoerd Jansen 
Aantal deelnemers: 31 

Karakteristieken 

sterk, ambitieus, samen, zeer leergierig, grote focus 

Uit: Geldermalsen 
Opgericht: 1990 

Song 1: 
Song 2: 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopende-vuurtje-the-new-harvest-singers/
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Challenge   Amstel River Singers: 
“Wat is jullie gevoel bij een optreden?  Voorbereiding, de focus, gezonde 
spanning?” 

Amstel River Singers 
 

Amstel River Singers heeft een heel bijzonder optreden in 2019... 

Hoe leuk is het dat de Amstel River Singers in 
2019 25 jaar bestaan. Natuurlijk gaan wij dat 
groots vieren en inmiddels zijn de 
voorbereidingen in volle gang voor een prachtige 
show op zaterdag 26 oktober 2019 in de grote 
zaal van de schouwburg te Amstelveen. Naast 
familie en andere belangstellenden uit de 
omgeving rekenen we ook op de komst van onze 
“barbershopvrienden van Holland Harmony”. 
Jullie krijgen nog een uitnodiging, maar deze 
datum van de show mag je vast noteren!! 

Onze "Passion in Harmony" 

Dat woordje “barbershopvrienden” sluit mooi aan 
bij de vraag wat Passion in Harmony voor ons 
betekent.  

…lees verder… 

  

Het vuurtje wordt door de Amstel River Singers doorgegeven aan... 

Kwartet O!Boy en The New Land Singers met de vraag: 

“Wat vinden jullie leuk aan barbershop zingen?” 

 

"Passion in Harmony betekent voor ons vooral vriendschap en respect 

voor elkaar hebben. Verbonden zijn door samen te zingen en daarin 

uiting te geven aan onze emoties. Maar ook het delen van goede en 

slechte tijden, op elkaar kunnen rekenen." 

De Amstel River Singers vinden samen zingen heerlijk, het geeft plezier en 
voldoening. Barbershop zingen is hun passie. Het laat ze niet meer los. In 2019 
vieren zij hun 25 jarig bestaan. 

 

MD: Chiel van Tok 
Aantal deelnemers: 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristieken 

gevarieerd, gezellig, betrokken, trots 

Uit: Amstelveen 
Opgericht in: 1994 

Song 1: 
Song 2: 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-amstel-river-singers/
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Stop Talking         Building Bridges Chorus 
“Hoe is het om een compleet nieuw koor op te starten?” 

Building Bridges Chorus 

Nou, dat is heel spannend. Een avontuur. Geen idee hoe het zou gaan lopen. 
En wat fijn dat er nu vanuit zo veel verschillende koren zich vrouwen hebben 
aangemeld. En dat ook een heel 
aantal vrouwen zich weer koorlid 
kan noemen, omdat zij niet meer 
in een koor zongen. Genoeg 
enthousiasme dus! 

En nu is het echte werk 
begonnen, een hele uitdaging. 

…lees verder…  

 

 

 

 

 

Het vuurtje wordt door Building Bridges Chorus doorgegeven aan... 

Lenhard van Dutch Pride met de vraag: 
"Wat vind je het leukste aan DP en waarom wil je ze niet missen?" 

kwartet SWITCH met de vraag: 
"Hoe is het om in een kwartet te zingen, dat niet samen in een koor zingt?" 

 

 

"Onze Passion in Harmony... ons motto - building a bridge to your heart." 

“Building a bridge to your heart” is het motto van, het in de zomer van 2018 

nieuw opgerichte Holland Harmony koor, Building Bridges Chorus (BBC) en 

geeft perfect aan wat hun "Passion in Harmony" is. 

Het koor dat een brug slaat tussen: 

Ambitie en plezier. Lef en leren. Kwaliteit en 

performen. Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. 

Uitdaging en voldoening. Jouw koor, andere 

koren van HH en Building Bridges Chorus. 

Building Bridges Chorus is een initiatief van Wil 

Saenen. Zij start met Building Bridges Chorus 

een nieuw, ambitieus en gemotiveerd 

vrouwenkoor, dat één zondag per maand 

repeteert. Als blijk van hun ambitie gaan ze (al) 

in 2019 deelnemen aan de Holland Harmony 

conventie. 

   

MD: Wil Saenen 

Aantal deelnemers: 62 

Karakteristieken 

divers, gemotiveerd, ambitieus, doelgericht, open, opdoen en delen van kennis 

 Uit: IJsselstein 

Opgericht in: augustus 2018 

Song 1: 

Song 2: 

 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-building-bridges-chorus/
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Building Bridges Chorus   Lenhard van Dutch Pride: 
"Wat vind je het leukste aan DP en waarom wil je ze niet missen?" 

Dutch Pride 

Allereerst Wil, bedankt voor het doorgeven van 
het lopend vuurtje! 

Sinds 2013 heb ik de eer om voor Dutch Pride te 
mogen staan. Een avond “even gaan kijken” 
werd een uitnodiging voor een auditie en ik 
mocht zowaar blijven. Sinds die tijd is er 
ontzettend veel gebeurd, hebben we enorm hard 
gewerkt en veel progressie geboekt! En ja, daar 
ben ik, maar zijn ook mijn “Pridies” ontzettend 
trots op. Natuurlijk gaat dit niet altijd over een 
leien dakje, maar dankzij de inzet van iedereen 
hebben we dit samen toch maar voor elkaar 
gekregen. Veel lof voor een ieder en ook voor 
onze coaches die ons enorm gesteund hebben. 

Wat het allerleukst is aan DP, is dat het een 
hechte club meiden is, die elkaar door dik en dun steunen.  

…lees verder… 

Het vuurtje wordt door Dutch Pride doorgegeven aan... 

kwartet LinQ met de vraag:  
“Wat treft jullie het meest in het als kwartet met elkaar zingen?” 

Between Two Rivers met de vraag:  
“Kunnen jullie omschrijven wat jullie koor  "Between 2 Rivers” maakt, en dan 
bedoel ik niet de Waal en de Maas :) ?”  

"Onze Passion in Harmony: wie je ook bent of wat je ook doet... onze 

passie voor zingen geeft ons plezier en soms tranen op de risers!" 

Dutch Pride is een hechte club meiden, die elkaar door dik en dun steunen. Niet 
alleen op de risers, tijdens de 
repetities, in de secties of 
optredens maar ook op 
persoonlijk vlak. Dat, zo stelt hun 
dirigent Lenhard, is het 
allerleukste van het koor. DP 
gaat voor kwaliteit en 
gezelligheid en dit is prima te 
combineren. Juist de onderlinge 
band zorgt ervoor, dat het een 
sterk collectief is. Dat merk je aan 
inzet, werklust en gedrevenheid. 
En zijn er eens hobbels of 
tegenslagen? Dat versterkt 
alleen maar de verbinding. 

 

MD: Lenhard van Ballegooijen 
Aantal deelnemers: 26 

Karakteristieken 

hechte groep, gestaag blijven groeien, doorzetters, gezellige kwaliteit en 
kwalitatieve gezelligheid 

Uit: IJsselstein 
Opgericht in: juli 1999 

Song 1: 
Song 2: 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-dutch-pride/
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Dutch Pride         Between Two Rivers: 
“Kunnen jullie omschrijven wat jullie koor  "Between 2 Rivers” maakt, en dan 
bedoel ik niet de Waal en de Maas :) ?” 

Between Two Rivers 
 

Het antwoord op deze vraag komt van onze 

leden zelf: 

B2R is een ambitieuze groep. Binnen het 
Barbershop-genre willen we ons op alle 
vlakken blijven ontwikkelen en elke keer een 
beetje beter worden. Daarbij staan we open 
voor nieuwe technieken en uitstapjes naar 
andere stijlen. 

B2R is een hechte groep. Met een enorme 
diversiteit aan persoonlijkheden kan iedereen 
toch helemaal zichzelf zijn. We hebben 
aandacht voor elkaar en maken er elke 
woensdagavond een feestje van. 

Onze dirigent Bram Versteegen is de verbindende factor muziek. Hij heeft een 
scherp gehoor, een kritische blik en een heerlijk gevoel voor humor.  

…lees verder… 

Het vuurtje wordt door Between Two Rivers doorgegeven aan... 

kwartet Cloud9 en Swinging Woodnotes met de vraag: 

"Wat zegt de naam Cloud9 / Swinging Woodnotes over jullie?"  

"Onze Passion in Harmony is de bezieling en eensgezindheid waarmee 

we muziek tot leven brengen. Zonder passion en/of harmony is het niet 

meer dan een potje zingen." 

B2R is een groep authentieke vrouwen met hart voor barbershop en elkaar. Ze 
zijn ambitieus door continu te willen 
blijven leren en steeds een stapje 
beter te willen worden. En hecht, 
juist door ruimte te geven aan 
iedereen in alle verscheidenheid in 
persoonlijkheden. Ruimte, zodat 
een ieder helemaal zichzelf kan 
zijn. Samen met hun dirigent Bram 
vormen ze een sterk team. 

 

MD: Bram Versteegen 
Aantal deelnemers: 27 

 

 

 

 

Karakteristieken 

authentiek, ambitieus, leergierig, eigen, vrij, hecht 

Uit: Elst 
Opgericht in: juni 2002 

Song 1: 
Song 2: 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-between-two-rivers/
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Between Two Rivers        Swinging Woodnotes: 
"Wat zegt de naam Swinging Woodnotes over jullie?" 

Swinging Woodnotes 

Swinging Woodnotes heeft hun  thuisbasis 
in Epe op de bosrijke Veluwe. 
Vanzelfsprekend refereert de naam aan 
onze prachtige omgeving. 

Wij gaan voor een natuurlijke uitstraling, 
niet te uitgesproken, en bescheiden. Ons 
doel is een natuurlijk samengaan van zang 
en performance, barbershop met kwaliteit 
en muzikaliteit. Daarbij kunnen we net 
zoals onze mooie bossen, veel 
verschillende kanten en kleuren van 
onszelf laten zien. We zijn erg blij met Wil 
Saenen, die ons meeneemt op deze 
ontdekkingsreis. 

Zoals onze natuur in seizoenen aan 
verandering onderhevig is, zo heeft ook 
Swinging Woodnotes grote veranderingen ondergaan.  

…lees verder… 

Het vuurtje wordt door Swinging Woodnotes doorgegeven aan... 

...iedereen!  

-Wat is jullie favoriete stemopwarmer die jullie als koor zingen? 
-Wat was jullie mooiste optreden ever? 
-Op welke manier bereiken jullie nieuwe leden?  

"Passion in Harmony staat voor ons gelijk aan warmte, een koor met een 

warme samenhang onder de leden, waarin niet alleen muzikale matches 

zijn maar ook mooie vriendschappen ontstaan." 

Swinging Woodnotes gaat voor een natuurlijke uitstraling, niet te uitgesproken, 
en bescheiden. Hun doel is een natuurlijk 
samengaan van zang en performance, 
barbershop met kwaliteit en muzikaliteit, 
waarbij ze veel verschillende kanten en 
kleuren van zichzelf laten zien. Het is een 
ontdekkingsreis, die ze graag aan willen 
gaan met hun dirigent Wil. 

Door grote veranderingen afgelopen jaren 
en een nu weer hervinden van balans en 
samenstelling heeft Swinging Woodnotes 
besloten dit jaar niet in de competitie mee 
te doen. Ze willen wel graag laten zien wat 
ze kunnen. Swinging Woodnotes doet 
mee buiten mededinging en is vol om er 
vooral heel veel weer van op te steken! 

MD: Wil Saenen 
Aantal deelnemers: 24 

Karakteristieken 

bescheiden, gretig, nieuwsgierig, betrokken 

Uit: Epe 
Opgericht in: 

Song 1: 
Song 2: 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-swinging-woodnotes/
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Men2B   Whale City Sound: 
“Hebben jullie vaste tradities die jullie hanteren tijdens een repetitie of 
optreden?” 

Whale City Sound 

De enige vaste traditie die wij kennen, is dat 
alvorens wij gaan optreden tijdens de 
conventie, wij gezamenlijk een piepklein 
“borreltje” drinken. Dus niet echt tijdens een 
repetitie of optreden. 

Passion in Harmony 

Verder is het voor de mannen van Whale 
City Sound het allerbelangrijkste om ons 
publiek te blijven raken tijdens onze 
optredens, waar we ook zijn.  

…lees verder… 

 

 

Het vuurtje wordt door Whale City Sound doorgegeven aan… 
kwartet QuartetQ en Duketown Barbershop Singers met de vraag: 

“Wanneer hebben jullie voor het laatst door het zingen van een bepaalde song 
zelf kippenvel gekregen?” 

 

 

"Passion in Harmony: het maken van mooie muziek waardoor je 

geïnspireerd wordt te blijven zingen en te streven naar de voor ieder 

hoogst mogelijke kwaliteit." 

De mannen van Whale City Sound 
willen heel graag het publiek raken 
met hun optredens. Mooie muziek 
maken, wat ze inspireert nog meer 
mooie muziek te willen maken. Een 
goede voorbereiding is hierin 
essentieel. Volgens WCS 
is  barbershop zingen een mooie en 
tevens tijdrovende hobby. Maar wel 
een hobby waar je uiteindelijk blij van 
wordt en waar je al je gevoel in kwijt 
kan. 

 

MD: Chiel van Tok 
Aantal deelnemers: 40 

 

 

Karakteristieken 

enthousiast, voorbereid, trots 

Uit: Zaandam 
Opgericht in: september 1986 

Song 1: 
Song 2: 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-whale-city-sound/


                DEELNEMERS INFORMATIE 

 
LinQ       Miracle Sound: 

“Hoe is jullie voorbereiding naar de conventie? Werken jullie met een vaste 
coach? En wat is het meest bijzondere/te gekke/speciale optreden of activiteit 
die jullie als koor ooit hebben gedaan/meegemaakt?” 

Miracle Sound 
 

Voorbereiding naar de conventie 

Najaar 2017 was het dan eindelijk zover. Twee 
door het muziekteam en performanceteam 
goedgekeurde conventiesongs waren gevonden! 
Aangezien de leden uit deze teams al ongeveer 
de helft van ons kleine maar o, zo fijne koor 
beslaan, was de rest van het koor het hier 
natuurlijk mee eens.... 

Vaste coach 

En dan begint het instuderen en daarna het 
repeteren. Waarbij we steeds verder groeien van 
onbewust onbekwaam, naar (soms zeer pijnlijk) 
bewust onbekwaam. Op dat soort momenten is 
het fijn dat er een vaste, rustige coach is die 
sturing geeft en ons weer op de rails zet. In ons geval is dat Martin Ford.  

…lees verder… 

Het vuurtje wordt door Miracle Sound doorgegeven aan... 

kwartet 4SURE! met de vraag: Met welke verwachting gaan jullie de Conventie 
in, hoe bereiden jullie je voor op de conventie en waarom is er 

geen  barbershopkoor in Haarlem 😉? 

 

"Onze Passion in Harmony: dát optreden, dát moment..." 

Miracle Sound is een groep vrouwen, die altijd in zijn voor iets speciaals. Actief, 
origineel en wervend voor het verspreiden van wat hen allen al heeft 
aangestoken, het barbershop virus. Als koor streven ze naar persoonlijke en 

muzikale groei en denken in 
mogelijkheden. Ze zoeken o.a. 
hun uitdagingen in het werken 
aan een divers repertoire. Hun 
hoogste doel, het wonder dat 
muziek kan zijn, delen. Met het 
publiek, maar zeker ook met 
elkaar. 

Het proces van samen 
ontwikkelen en een betere 
versie worden van jezelf is het 
mooiste en meest waardevolle 
van alles. Puur. Groeien. 
Genieten. 

MD: Els Peters 
Aantal deelnemers: 24 

Karakteristieken 

puur, betrokken, persoonlijk, vriendschap, samen ontwikkelen 

Uit: Doetinchem 
Opgericht in: juli 1990 

Song 1: 

Song 2:  

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-miracle-sound/
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Conventieteam 2019     Unlimited: 
“Welk optreden was zo bijzonder, in welke vorm dan ook, dat je het zo nog een 

keertje zou willen doen?” 

Unlimited 

Binnen het kwartet  steeds weer toe werken naar een 
volgend optreden. Vallen, opstaan, try-outs met een lach 
en een traan en op het toneel (maar ook daarbuiten) alles 
geven. Goed zingen, verrassend repertoire met een 
eigen “touch” en aandacht voor entertainment.  

Het zingen met elkaar en met anderen. Dat is voor ons 
“Passion in Harmony”. Tijdens 10 Nederlandse, 13 Ierse, 
1 Spaanse en maar liefst 3 Europese conventies liet 
Unlimited van zich horen tijdens zowel de competitie als, 
voor ons minstens zo belangrijk, in de shows en 
afterglows. Met zijn vieren, of bijvoorbeeld met de ruim 
50 dames van Ireland Unlimited. Met een ander kwartet 
of met één van de vele vrienden die we in de jaren 
gemaakt hebben. Barbershop is namelijk een passie die 
we delen. 

Onze specifieke vraag om te beantwoorden... 

In oktober 2018 bestaat Unlimited 25 jaar en in deze periode traden we maar 
liefst 250 keer op! ….lees verder… 
 

Het vuurtje wordt door Unlimited doorgegeven aan… 
Kwartet Next Generation en Southern Comfort Barber Gals met de vraag: 

In barbershop-land bestaan vele tradities. Welke nieuwe traditie zouden jullie 

willen introduceren?  

"Het zingen met elkaar en met anderen.  

Dat is voor ons "Passion in Harmony"." 

Tijdens 10 Nederlandse, 13 Ierse, 1 Spaanse en maar liefst 3 Europese 
conventies liet Unlimited van zich horen. De 25 jaar van hun bestaan is een 
aaneenschakeling van unieke optredens! Steeds weer werken naar een volgend 

optreden, goed zingen, alles geven, 
vallen en weer opstaan, met een 
lach en een traan. Zingen tijdens 
competities en, voor hen minstens 
zo belangrijk, in shows en 
afterglows. Ze zijn altijd op zoek 
naar het bijzondere. Bouwen aan 
een verrassend repertoire met een 
eigen "touch" en ze besteden graag 
aandacht aan entertainmentwaarde. 

Muzikale vriendschappen zijn 
ontelbaar, het delen van deze 
passie is geweldig! 

 

Danny Carapiet, Dion van Rijswijk, Toon de Vos, Mike Verhaart 

Karakteristieken 

spontaan doordacht, grondig, enthousiast, creatief, bewust, sympathiek, 
onvermoeibaar 

Uit: Best 
Opgericht: Oktober 1993 

Song 1: 
Song 2: 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-1/
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The Skyline Sisters  Challenge: 

“Wat is jullie meest hilarische moment tijdens of na de conventie van 2017?” 

Challenge 

“Don’t limit your challenges, challenge your limits”, dat 
is het motto van ons kwartet. 

In de huidige samenstelling bestaan we 2 jaar: v.l.n.r. 
Corneel van den Bulk (bariton), Moni Bemelman (bas), 
Ingrid Leegsma (lead) en Susan Potting (tenor) 

Altijd gaan we de uitdaging aan met onszelf, om onze 
songs zo harmonieus en gepassioneerd mogelijk over 
te brengen. 

In de afgelopen twee jaar hebben we verschillende 
keren mogen ‘shinen’ tijdens gastoptredens bij ons 
koor The Skyline Sisters, waar we alle vier deel van 
uitmaken.  

…lees verder… 

 

 

Het vuurtje wordt door Challenge doorgegeven aan… 

Kwartet Stop Talking en Amstel River Singers met de vraag:  

“Wat is jullie gevoel bij een optreden?  Voorbereiding, de focus, gezonde 
spanning?”  

 

"Onze Passion in Harmony gaan we ervaren tijdens onze nieuwe 

uitdaging: voor het eerst deelnemen aan de conventie. We gaan ervoor. 

De "Passion" hebben we al en aan de "Harmony" wordt gewerkt!" 

Challenge is een kwartet van weinig woorden, maar 
veel meer van gewoon doen. Zoals hun naam al doet 
verraden, uitdagingen aangaan is wat ze het liefste 
doen. Hun motto is: "Don't limit your challenges, 
challenge your limits!" 

 

Bass: Moni Bemelman 
Baritone: Corneel van den Bulk 
Lead: Ingrid Leegsma 
Tenor: Susan Potting 

Karakteristieken 

kalm, nieuwsgierig, leergierig, gek op muziek maken 
samen 

Uit: Berkel en Rodenrijs 
Opgericht in: 2015 

 

Song 1: 
Song 2: 

 

 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-challenge/
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Challenge   Stop Talking: 
“Wat is jullie gevoel bij een optreden?  Voorbereiding, de focus, gezonde 
spanning?” 

Stop Talking 

Wij hebben de eer om als kwartet Stop Talking het vuurtje brandend te houden.  

De vraag aan ons… 

In ons lopende vuurtje mogen wij aangeven wat ons 
gevoel is bij een optreden. Eigenlijk is dat kort maar 
krachtig: dat het een feestje is! Voor ons en het publiek. 
Dat betekent, dat we altijd iets speciaals aan het 
optreden willen toevoegen. Soms is dat een 
tekstwijziging in de song, vaak is het een praatje waarin 
we dingen verwerken. 

Zo hebben we een keer een optreden gedaan voor een 
roeivereniging waarbij de leden allen een respectabele 
leeftijd hadden.  

…lees verder… 

Het vuurtje wordt door Stop Talking doorgegeven 

aan… 

kwartet Natural Blend met de vraag:  
“Wat is het leukste compliment dat jullie ooit gekregen hebben?” 

en aan Building Bridges Chorus met de vraag:  
“Hoe is het om een compleet nieuw koor op te starten?”  

"Passion in Harmony is wat een optreden een feestje maakt. Het maken 

van herinneringen waar het publiek en wij nog lang op kunnen teren." 

Stop Talking is een eigengereid vrouwenkwartet. Humor, beleving, spelen 
binnen het kwartet en met het publiek. Dat is het gereedschap waarmee ze 
ieder optreden tot een feestje weten te maken. De leden van Stop Talking 
rusten niet tot ze er iets bijzonders van hebben kunnen maken. Iets waar zij 

tevreden over kunnen zijn. 
En waarom ze Stop 
Talking heten....???? 

 

Bass: Bettina Hager 
Baritone: Marijke Reitsma 
Lead: Martine Stoutjesdijk 
Tenor: Carla Leendertse 

 

 

 

Uit: Harderwijk 
Opgericht in: 

Karakteristieken 

eigengereid, humor, anders, spelend, uitdagend 

Song 1: 
Song 2: 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-stop-talking/
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Southern Comfort Barber Gals         Dutch Blend: 
“Op welke locatie, wereldwijd, zouden jullie het liefst een optreden willen doen 
en waarom?” 

Dutch Blend 
 

De vraag aan ons… 

De Southern Comfort Barber Gals uit Eindhoven vraagt ons, dames 
van Dutch Blend, waar wij het liefst zouden willen optreden en 
waarom. 
Het antwoord is simpel: op het podium van een conventie in de USA! 
Waarom? Dat moge toch wel duidelijk zijn! 
Het lijkt ons namelijk geweldig om in een land dat de bakermat is van 
de barbershop te mogen optreden. Prachtig om te zien hoe daar in 
hele families van generatie op generatie barbershop met de paplepel 
wordt ingegoten. Hoe anders is het dan toch in ons eigen 
kikkerlandje.  

Nieuwe uitdaging 

Terug met de voeten in de (Nederlandse) aarde. Eerst maar es ‘onze eigen’ 
conventie “Passion in Harmony” in 2019. 
 
…lees verder… 
 

Het vuurtje wordt door Dutch Blend doorgegeven aan… 

kwartet Men2B met de vraag: (we weten nl. dat ze wel van een geintje houden) 
“Wat zouden jullie doen als er tijdens een erg belangrijk optreden plotseling een 
blote vrouw het podium op komt rennen….?” 

Bewitched met de vraag:  
“Wat zouden jullie doen als Bewitched een grote som geld zou winnen?” 

"Passion in Harmony is voor ons vooral het samen delen: van 

belevenissen, van uitdagingen, van vriendschappen, van vreugde en 

verdriet en van datgene wat ons binnen Holland Harmony allemaal 

bindt....de muziek!!” 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt zeker bij Dutch Blend. Bij 
DB wordt hard gewerkt. 
Repetities, coachings, kilometers 
geen bezwaar. Deelnemen aan 
de conventie is altijd een 
spannende uitdaging.  
Hun droomoptreedplek? Op een 
podium in de USA, de bakermat 
van barbershop! 

 
Bass: Jolanda van Os 
Baritone: Judy Reyes 

Lead : Tjitske Anderiesse 
Tenor: Mieke Goossens 

Karakteristieken 

voortvarend, onverschrokken, doortastend, recht voor z'n raap, hecht grote 
waarde aan vriendschap, vriendschap in muziek, heerlijke dosis humor, durft 
buiten de lijntjes te kleuren, als vrienden kan je alles tegen elkaar zeggen 

  

Uit: 's-Hertogenbosch 
Opgericht: maart 2013 

Song 1: 
Song 2: 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-dutch-blend/
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Dutch Blend      Men2B 
“Wat zouden jullie doen als er tijdens een erg belangrijk optreden plotseling 
een blote vrouw het podium op komt rennen….?” 

Men2B 

Wij zijn enigszins verrast door deze 
vraagstelling en we staan er toch écht 
even van te kijken. Maar het zet ons 
vooral aan het denken… Wat is Dutch 
Blend van plan tijdens de HH conventie 
2019??? 

Gelukkig weten wij inmiddels, dat 
sommigen van ons kleding niet heel 
belangrijk vinden. De ene neemt het 
verkeerde jasje mee, de ander trekt de 
verkeerde broek aan of het ergste: 
iemand vergeet onze geluk sokken! 
Daarom rekenen wij erop, dat één van 
ons op zo een moment zijn kleding 
graag afstaat om de betreffende 
streakster te bedekken, toch Peter? 

In de afgelopen jaren hebben wij al mooie dingen mee mogen maken. 

…lees verder… 

Het vuurtje wordt door Men2B doorgegeven aan… 
kwartet Fruity Island Boys en Whale City Sound met de vraag: 

“Hebben jullie vaste tradities die jullie hanteren tijdens een repetitie of 
optreden?”  

"Onze Passion in Harmony is datgene wat continu wordt gevoed door al 

de mooie dingen die we als kwartet mee mogen maken. Stuk voor stuk 

onvergetelijke momenten. Hard werken, muziek maken en lol hebben 

zorgen ervoor dat onze vlam blijft branden." 

In 2019 bestaat Men2B, 2017 Male Quartet 
Champion, al weer vijf jaar. De creatieve 
inslag van de kwartetleden maakt dat ze 
op alles wat op hun pad komt een 
antwoord vinden. En.. ze houden van een 
geintje. Of dat nu op een podium is of ver 
daarbuiten, in muziek of in teksten :-). De 
leden van Men2B werken hard en serieus 
om zich te verbeteren en verder te 
ontwikkelen. Het zijn absoluut vier 
ambitieuze, enthousiaste en gedreven 
zangers. Men2B staat voor “meant to be”: 
zoals zij zelf zeggen, "zowel muzikaal als 
vriendschappelijk voelt deze formatie alsof 
het zo moet zijn!" 

Martin Havinga, Patrick Bergers,  
Peter van Hamersveld, Martijn Hoeksema 

Uit: Amsterdam 
Opgericht in: 2014 

Karakteristieken 

ambitieus, creatief, flexibel, leergierig, humoristisch, sympathiek, enthousiast, 
betrokken, gemotiveerd 

Song 1: 
Song 2: 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-men2b/
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Men2B                     Fruity Island Boys 
“Hebben jullie vaste tradities die jullie hanteren tijdens een repetitie of 
optreden?” 

Fruity Island Boys 

Wij van de Fruity Island 
Boys kregen een tijdje 
geleden het verzoek van 
onze vrienden van Men2B 
voor het Lopend Vuurtje. Of 
we een vraag wilden 
beantwoorden: ‘Hebben 
jullie tradities die jullie 
hanteren tijdens een 
repetitie of optreden?’ Dat 
doen we graag! En omdat 
we nog niet zo lang 
bestaan, stellen we ons als 
vers HH-kwartet graag 
gelijk aan jullie voor. 

Hoe het is begonnen... 

Het moet zo’n drie jaar geleden zijn toen het zaadje van de Fruity Island Boys 
werd geplant. Het verhaal begint op een bonte avond van close-harmonykoor 
Dekoor, waar we alle vier lid zijn geweest.  

…lees verder… 

Het vuurtje wordt door Fruity Island Boys doorgegeven aan... 

kwartet Cross Connection en Vocal Group Route Sixteen met de vraag:  

“Wat is de gekste plek waar jullie hebben opgetreden?”  

"Passion in Harmony als publiek en collega zangers: ademloos luisteren, 

joelen en even hard klappen voor elkaar. Passion in Harmony als 

kwartet: samen blijven zingen, genieten van elkaars stemmen, goed naar 

elkaar luisteren en veel lol maken." 

Met als geboorteplaats, een bonte avond van close-
harmonykoor Dekoor, een paar jaar geleden, is het 
mannenkwartet Fruity Island Boys een 100% 
nieuwkomer op de Holland Harmony conventie. Vier 
jonge, muzikale mannen geven vorm en kleur aan a 
cappella gezongen vrolijke, vlotte songs,  barbershop-
oldies en gevoelige ballads. Geen locatie of 
gelegenheid wordt geschuwd om de plek, waar ze op 
dat moment maar ook zijn, maximaal te vullen met hun 
passie, zingen en entertainen! 

De naam 'Fruity Island Boys', zo staat geschreven, is 
ontstaan tijdens een zomerse barbecue. Bier, vlees en 
een spraakverwarring bleken het recept voor de naam 
die nu in ieders geheugen gegrift staat als het meest 
frisse en fruitige barbershopkwartet van Utrecht en 
omstreken. 

Koen Scheerders, Jasper de Gier, Xander van den Arend, Luuk Groot Haar 

Uit: Utrecht 
Opgericht in: 2016 

Karakteristieken 

fris en fruitig, enthousiast, ambitieus, spontaan, aanstekelijk 

Song 1: It's You (arr. Robert Rund) 
Song 2: 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-fruity-island-boys/
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Stop Talking      Natural Blend: 
“Wat is het leukste compliment dat jullie ooit gekregen hebben?” 

Natural Blend 

Natural Blend heeft het lopend vuurtje overgenomen van kwartet Stop Talking. 
Met dit geweldige kwartet hebben we enkele jaren geleden een hilarische act 
opgevoerd tijdens een bijeenkomst van Holland Harmony in 
het theater van Gorinchem. Daar hebben we met elkaar het 
(karaoke) nummer ‘Samen staan we sterk’ van Brigitte 
Kaandorp en Herman Finkers vertolkt. Wat hebben we 
gelachen in de aanloop daar naar toe! En wat een plezier 
hadden we op het podium. Iets om nooit te vergeten. 
Natural Blend bestaande uit Hans Verwoerd (Bass), Cees 
Esbach (Baritone), Frans Koevoet (Lead) en Ed 
Goedegebuure (Tenor) zingt overigens in deze 
samenstelling al weer zo’n 3 jaar. En we hebben weer zin 
in de Conventie straks in Veldhoven, reken maar! 

De vraag aan ons... 

Van Stop Talking moeten we antwoord geven op de vraag: 
wat is het leukste compliment dat jullie ooit gekregen 
hebben? Daar moesten we even over nadenken. We zijn 
hier op uitgekomen:  

…lees verder… 

Het vuurtje wordt door Natural Blend doorgegeven aan... 

kwartet Around the Bar met de vraag:  

“Vinden jullie het ook altijd zo moeilijk om passende Conventies songs te 
vinden? Hoe doen jullie dat?”  

"Passion in Harmony: het blijft onvoorstelbaar hoeveel muziek kan los 

maken bij mensen." 

Natural Blend zingt in deze samenstelling al weer zo'n drie jaar. En ze hebben 
zin de conventie, reken maar! Naast de conventie is Natural Blend zo'n typisch 
kwartet dat je werkelijk op alle gelegenheden tegen zou kunnen komen. De 
mens raken, is waar ze het voor doen. En natuurlijk om ontzettend veel lol met 
elkaar te hebben! 

 

  

Bass: Hans Verwoerd 
Baritone: Cees Esbach 
Lead: Frans Koevoet 
Tenor: Ed Goedegebuure 

Uit: Rotterdam 
Opgericht in: mei 2014 

 

 

 

 

Karakteristieken 

puur, open, spontaan, leergierig, sympathiek, in voor een lolletje 

Song 1: 
Song 2: 

 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-natural-blend/
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Natural Blend       Around the Bar 
“Vinden jullie het ook altijd zo moeilijk om passende Conventies songs te 
vinden? Hoe doen jullie dat?” 

Around the Bar 

Around the Bar dankt Natural Blend voor het doorgeven van ‘Het lopend 
vuurtje’. 

Goede vraag heren en inderdaad, moeilijk en 
zo belangrijk. Songs vinden die de nodige 
groei en uitdaging bieden en waar je als 
kwartet twee jaar lang aan kunt werken en op 
gecoacht kunt worden zonder dat het 
verveelt.  De sfeer van de songs moet bij je 
kwartet passen. Wij hebben als uitgangspunt, 
dat we het alle vier mooie songs moeten 

vinden. Dan ben je dus wel even bezig 😊. 

Om inspiratie op te doen, pakken we tijdens 
een repetitie-avond de iPad en mobiel en 
struinen het internet af.  

…lees verder… 

Het vuurtje wordt door Around the Bar 

doorgegeven aan... 

mixed quartet Angels and Demons met de vraag: 

“Dames en heren, hoe gaan jullie om met de kledingkeuze in jullie kwartet. Bij 
een dames kwartet al een hele klus, hoe is dat bij jullie?” 

 

"Onze Passion in Harmony: een mooie vriendschap, het samen gaan 

voor een doel en vooral genieten met elkaar van het harde werken en de 

groei die je daardoor meemaakt." 

De dames van Around the Bar gaan niet over één nacht ijs bij het uitzoeken van 
hun conventiesongs. Lekker met elkaar op zoek naar inspiratie en daar gelijk 
ook maar een feestje van maken. Niet alleen pret voor deze dames dus "around 

the bar", maar ook "cozy" op de bank, voor de buis, iPad en 
mobiel! In hun nieuwe samenstelling gaan ze deze 
conventie vol met de bekende nieuwsgierigheid het 
podium van de conventie betreden. Ze zijn nog lang niet 
klaar met zingen en mooie, nieuwe songs uitzoeken, dus 
reuze benieuwd naar de toekomst. Cheers! 

 

Bass: Maaike van der Waart 
Baritone: Elly Smit 
Lead: Anja Dirkzwager 
Tenor: Paulien Laurier 

Uit: Zaltbommel 
Opgericht in: augustus 2013 

Karakteristieken 

vriendschap, mooie muziek maken, samen stappen 
maken, werken naar een resultaat om zelf trots op te zijn 

Song 1: 
Song 2: 

 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-around-the-bar/
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Dutch Pride    LinQ: 
“Wat treft jullie het meest in het als kwartet met elkaar zingen?” 

LinQ 

LinQ bestaat ruim 6 jaar en in die tijd 
hebben we al heel veel met elkaar 
meegemaakt. Een lach en traan, heel 
veel ups maar ook zeker een aantal 
minder fijne omstandigheden. Dat 
maakt ons een team dat op elkaar kan 
bouwen en vertrouwen. 

Wij zijn natuurlijk heel erg trots op onze 
gouden medaille welke we tijdens de 
Holland Harmony conventie van 2017 
mochten ontvangen. 

De conventie in maart 2019 "Passion in Harmony" wordt onze vierde deelname 
aan een Nederlandse conventie. We hebben er zeer veel zin in en we genieten 
nu al heel erg van de prachtige songs die we hebben gekozen.  

…lees verder… 

Het vuurtje wordt door LinQ doorgegeven aan… 
kwartet Fyra met de vraag: “Hoe hebben jullie het mixed zingen ontdekt en hoe 
werken jullie verder aan jullie groei. Hoe zien jullie repetities eruit?” 

Miracle Sound met de vraag: “Hoe is jullie voorbereiding naar de conventie? 
Werken jullie met een vaste coach? En wat is het meest bijzondere/te 
gekke/speciale optreden of activiteit die jullie als koor ooit hebben 
gedaan/meegemaakt?”  

"Onze Passion in Harmony: onze passie voor mooie harmonieën delen 

met publiek!" 

LinQ, de 2017 Female Quartet Champion, bestaat in 
2019 ruim zes jaar en in die tijd zijn ze uitgegroeid tot een 
team dat op elkaar kan bouwen en vertrouwen. Voor LinQ 
is zingen "morning coffee, mood medicine & magic" en 
dat willen ze graag met iedereen delen. Zodra noten 
muziek gaan worden, ontstaan steeds vaker die 
magische momenten, tijdens een repetitie, een coaching 
of optreden. Het raakt de leden van LinQ als dat gebeurt 
keer op keer en helemaal als ze het ook op het publiek 
kunnen overbrengen. 

Het kneden van een song met z'n vieren en met hun 
coaches is een creatieve toestand met vallen en opstaan, 
zo stellen zij. Durven zingen en laten zien wat je voelt, 
brengt je zoveel meer dan alleen maar een liedje laten 
horen. De muziek laten spreken, dat is het belangrijkste 

en dat is wat ze willen doen! 

Marieke Munter, Jacqueline de Vries,  

Nancy Vermaning, Inge-Marie van Klaveren 

Uit: Culemborg 
Opgericht in: 2012 

Karakteristieken 

magisch, creatief, leergierig, open, onderhoudend 

Song 1: 

Song 2: 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-linq/
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LinQ       Fyra: 

“Hoe hebben jullie het mixed zingen ontdekt en hoe werken jullie verder aan 

jullie groei. Hoe zien jullie repetities eruit?” 

Fyra 

For Liz and Anne, singing in 
a mixed quartet was always 
an option ever since we 
started with barbershop. 
Jens and Reile were 
originally more interested in 
men's & women's quartets, 
but were thankfully both 
open-minded after taking 
part in some European 
Harmony Brigades, and a 
few years of seeing some 
great mixed quartets at HH & 
BinG conventions. 

Onze repetities 

Our rehearsals usually begin 
with a lot of messages in our 
Whatsapp group. ETA updates and complaints about traffic or train delays, 
followed by some catching up and warm-ups as everyone arrives. Lately we've 
spent a lot of rehearsal time working on our performance plans for both contest 
and repertoire songs.  

…lees verder… 

Het vuurtje wordt door Fyra doorgegeven aan… 
iedereen!  

"Our passion in harmony is about having fun and improving together; 

whether performing, rehearsing, learning or getting coached, watching 

top-level quartets & choruses, afterglowing & singing tags or road-

tripping to events in the Fyra-mobile." 

Skype coachings, repetities na heel wat afgelegde 
kilometers voor de kwartetleden (uit Nederland en 
België) en een viervoeter in outfit als "vijfde lid" van het 
kwartet. Tag singing op ieder moment of plek dat maar 
mogelijk is en ieder optreden aangrijpen en opzuigen in 
leermomenten... Het ziet er naar uit dat Fyra een fanatiek 
kwartet is! De leden hebben o.a. aan het mixed kwartet 
zingen geproefd tijdens een aantal European Harmony 
Brigades, voordat ze samen de sprong waagden in 
2016. Daarna zijn ze met elkaar op ieder beschikbaar 
podium geklommen, om vooral heel veel te leren. 
Podium meters maken! Conventie 2019 gaat hun tweede 
Nederlandse conventie worden en alle input die hiervoor 
is verzameld wordt er maximaal voor ingezet. 

Bass: Jens Vanhoof 
Bariton: Elizabeth Dawe 
Lead: Reile Meyers 
Tenor: Anne Verbraeken 

Karakteristieken 

leergierig, fanatiek, ambitieus, plezant 

Uit: Utrecht 
Opgericht in: augustus 2016 

Song 1: 
Song 2: 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-fyra/
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Building Bridges Chorus          SWITCH: 
"Hoe is het om in een kwartet te zingen, dat niet samen in een koor zingt?" 

SWITCH 

Ten eerste is het super leuk om samen met elkaar te 
zingen. 
Juist omdat we niet in hetzelfde koor zingen, wordt er 
ook makkelijker over dingen buiten het koor gepraat. 
Je  bent er puur voor je kwartet en niet het verlengde 
van je koor. 

Bijzondere uitdagingen 

We komen in oorsprong allemaal van Vocal Group 
Route Sixteen. Margot en Vanessa zijn daar nog steeds 
lid van. Op dit moment zingt Edith bij The Skyline Sisters 
en Building Bridges Chorus. Josefine neemt vaak deel 
aan projectkoren zoals Ladies en Gentlemen. Bijzonder 
is ook dat Edith de baspartij zingt in het kwartet en bij 
The Skyline Sisters en in het koor Building Bridges de 
lead partij voor haar rekening neemt. Ook Vanessa wisselt van partij: in het 
kwartet zingt ze lead en in het koor bari. Genoeg uitdaging dus :). 

…lees verder… 

Het vuurtje wordt door Switch doorgegeven aan… 
kwartet New4 met de vraag: 

New Achord met de vraag:  

 

"Onze Passion in Harmony: liefde voor muziek zorgt voor verbinding. 

Belangrijk voor ons is het samen delen van liefde, verdriet, blijdschap. 

En dit kan allemaal samengebracht  worden in de vorm van muziek." 

SWITCH is een jong 
vrouwenkwartet, dat zichzelf 
profileert met "knowledge is 
power but enthusiasm pulls the 
switch". Denken in mogelijk-
heden, niet in beperkingen, lijkt 
de rode draad. Het kwartet kent 
leden uit verschillende koren. 
Sommigen zingen zelfs in 
meerdere koren, ook wordt door 
sommigen van partij ge-
SWITCHed. De dames houden 
dus van een uitdaging. En de 
passie voor muziek maken is 
duidelijk aanwezig. 

Bass: Edith Lavieren 
Baritone: Josefine Treijtel 
Lead: Vanessa van Zon 
Tenor: Margot van Poppel 

Karakteristieken 

onbeperkt, enthousiast, leergierig, persoonlijk 

Uit: Zwijndrecht 
Opgericht in: mei 2016 

Song 1: 
Song 2: 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-switch/
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SWITCH  New4: 

 

New4 

Na enkele jaren met super veel plezier (en nog steeds)  te hebben gezongen in 
ons eigen IJsselsteinse koor Dutch 
Pride, kregen wij  in de lente van 
2018 het idee samen een kwartet te 
vormen. Oorspronkelijk was dit 
bedoeld om lekker samen de Dutch 
Pride liedjes te oefenen. Echter, ... 

Sprong in het diepe 

Gemotiveerd door gezamenlijke 
repetities, afterglows en mooie 
coachings op de HaCo, besloten we 
de sprong in het diepe te wagen.  

…lees verder… 

Het vuurtje wordt door New4 

doorgegeven aan... 

kwartet Option4 en Sound Waves. 

 

 

 

 

"Passion in Harmony: moeite data te vinden om te oefenen, maar 

eenmaal bezig niet meer te stoppen. We krijgen enorm veel positieve 

energie van zingen en steunen elkaar in goede en slechte dagen." 

New4 is een kakelvers vrouwenkwartet uit het IJsselsteinse koor Dutch Pride. 
Meegenomen door het geweldig gevoel na gezamenlijke repetities en 
waardevolle coachings tijdens de Harmony College 2018 gaan deze dames als 

New4, buiten mededinging, meedoen aan de 
conventie 2019. Ervaring opdoen als kwartet 
en heel veel leren en samen genieten is het 
devies. 

Drie kwartetleden doen ook nog mee met hun 
tweede koor, Building Bridges Chorus. De 
passie voor zingen en performen is duidelijk 
aanwezig! 

 

Bass: Nanette de Koning-van Eeten 
Baritone: Krista Kuijpers van Schaik 
Lead: June Brandwijk-Rolls 
Tenor: Hettie Roozeboom-Nederend 

Karakteristieken 

bescheiden, creatief, spontaan, hulpvaardig, enthousiast 

Uit: IJsselstein 
Opgericht in: september 2018 

Song 1: 
Song 2: 

https://www.hollandharmony.nl/als-een-lopend-vuurtje-new4/
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