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Wie zijn de Southern Comfort Barber Gals? 
 

Het koor de Southern Comfort Barber Gals werd opgericht in januari 1987 en is het eerste 

ladies barbershopkoor in Noord-Brabant/Limburg. Het koor, zo'n 40 dames groot, staat sinds 

juni 2016 onder leiding van dirigente Liesbeth van Gisbergen. 

 

 
 

Doelstelling 

We hebben ons tot doel gesteld om barbershopmuziek te beoefenen op een zo hoog 

mogelijk niveau. Dit op basis van de barbershop singing-traditie, ontstaan in het zuiden van 

de Verenigde Staten, aan het einde van de 19e eeuw. De Barber Gals doen hun best het 

barbershopzingen meer bekendheid te geven en hebben de afgelopen jaren vele succesvolle 

optredens verzorgd in binnen- en buitenland. 

  

Wat is barbershopzingen? 

Barbershop zingen is een vorm van close harmony, zonder instrumentale begeleiding (‘a 

capella’).  De akkoorden zijn snel herkenbaar doordat elke noot van een song wordt 

gezongen als vierstemmig, harmonisch akkoord. Typisch kenmerk is ook dat de op één na 

hoogste stem (lead) de melodie zingt. Deze stem gloort tussen de andere door. 

Daarboven zet de tenor een tweede stem neer. De bass geeft het geluid een solide 

ondergrond met een donkere, ronde klank. De baritone kleurt het ene moment met de lead, 

het volgende moment meer met de bass. Samen produceren ze met hun speciale sound 

welluidende akkoorden, ringing chords waarin nog eens allerlei boventonen te horen zijn, 

alsof er minstens vijf stemmen klinken. Met mannen en vrouwen samen lukt dat niet, omdat 

ze niet allebei in dezelfde toonsoort zingen. Dat is de reden waarom mannen en vrouwen 

meestal apart zingen. Toch is er de laatste jaren een stroming ontstaan waarbij je steeds 

meer gemengde koren en kwartetten ziet.  

Even typisch als de klank is de expressie. Met gebaren en lichaamstaal ondersteunen de 

zangers en zangeressen de bedoeling en de sfeer van de song. Dat kan weer uitmonden in 

regelrechte show, leuk om naar te kijken. 
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Hoe komen we aan onze naam? 

Southern Comfort is een heerlijke likeur op basis van 

bourbon-whisky en wordt sterk geassocieerd met het 

zuiden van Amerika, waar dit vooral verhandeld werd 

via de rivierraderboten. De streek en de rivieren, zoals 

de Mississippi en de Missouri, worden ook vaak 

bezongen in barbershopsongs. De zuidelijke gezelligheid 

in het eigen Nederland is alom bekend; vandaar de 

relatie met COMFORT, wat o.a. opbeuren of opvrolijken 

betekent en dat is wat de Gals doen tijdens optredens, 

repetities en afterglow. 

 

Repetities 

We repeteren in buurthuis De Boemerang, Planetenlaan 1a te Eindhoven. De wekelijkse 

repetitieavond is op woensdag van 20.00 tot 22.30 uur. Aansluitend op de repetities blijft 

nagenoeg iedereen nog even hangen voor de zgn. AFTERGLOW. De afterglow is een 

informeel gezellig samenzijn, waarbij ook gezongen wordt, en duurt tot uiterlijk 23.15 uur. 

  

Iedereen die interesse heeft in het meezingen kan zich melden bij Netty van den Heuvel 

(gastvrouw, telefoon 040-2521383) of een mailtje sturen naar barbgals@dse.nl. SC Barber 

Gals heeft, zo is in het huishoudelijk reglement vastgesteld, een maximum van vijftig 

zingende leden. Dat kan betekenen dat er soms een wachtlijst bestaat van geïnteresseerde 

liefhebbers van barbershopmuziek. Kandidaatleden wordt eerst een stemtest afgenomen 

om te bepalen tot welke stempartij (bass, bari, lead, tenor) zij behoren. Als er zich binnen 

het koor vacatures voordoen, worden deze in eerste instantie vanuit de wachtlijst opgevuld. 

Daarbij geldt dan niet automatisch het systeem van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ 

omdat er ook gelet wordt op een evenwichtige stemverdeling binnen het koor. Het kan dus 

gebeuren dat een bass die een paar weken op de wachtlijst staat, eerder aan de beurt is dan 

een lead, die al een paar maanden staat te popelen om tot het koor toe te treden. 

N.B. De wachtlijst is momenteel leeg. Er is plaats voor nieuwe leden! 

  

Mannen 

Southern Comfort Barber Gals heeft ook een 

mannelijke evenknie: de Southern Comfort Barber 

Mates. Ook de mannen repeteren op woensdagavond 

in hetzelfde buurthuis. De afterglow doen we uiteraard 

samen! Informatie over de Southern Comfort Barber 

Mates kunt je vinden op www.scbm.nl. 

 

  

http://www.scbm.nl/
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Southern Comfort Barber Gals is aangesloten bij de 

overkoepelende Nederlandse organisatie voor barbershoppers 

'Holland Harmony' (homepage: www.hollandharmony.nl). 

 

 

Educatie 

Koor- en kwartetleden kunnen voor scholing terecht op harmony colleges of workshops van 

de landelijke organisaties. Daar krijgen ze van buitenlandse en binnenlandse deskundigen 

coaching en training. Het is ook een evenement waarop iedereen elkaar weer eens ontmoet 

in een ontspannen, vriendschappelijke sfeer. Dat staat trouwens ook in de reglementen: het 

bevorderen van kameraadschap tussen barbershoppers. De Gals worden vaak gecoached 

door onze vaste coach Sally McLean, dirigent van het Engelse kampioenskoor the White 

Rosettes. 

 

 
 

Behalve zingen zijn er voor de koorleden nog allerlei andere dingen te doen. Ze kunnen 

meewerken in het bestuur, een show organiseren, de showkleding beheren, deelnemen in 

de muziekcommissie of de artistieke commissie, het beheren en vervoeren van de risers 

(trapsgewijs podium), optreden als sectional leader of hun steentje bijdragen in de 

barcommissie. 

  

http://www.hollandharmony.nl/
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Wegwijs binnen ons koor 
 

 
 

 De eerste keer dat je op een repetitieavond komt, word je welkom geheten door de 

gastvrouw. 

 Als je besluit bij het koor te willen zingen neemt de dirigent een stemtest af om te 

bepalen welke stempartij het beste bij jou past. 

 Van de gastvrouw ontvang je de aspirantenmap met enige algemene info en 

bladmuziek voor twee auditiesongs, die je moet instuderen. 

 Je betaalt daar € 20,- borg voor aan de penningmeester. Dat wordt, bij aanname na 

afzingen, verrekend als eerste maand contributie. 

 Na zes weken zing je de beide songs af, met een eventuele uitloop naar acht weken. 

Dat gebeurt in overleg met jouw section leader (SL).  

 Uiteraard kan er op repetitieavonden met je geoefend worden voor de auditie, zodat 

je een idee hebt waar het over gaat. Wend je tot je SL, of bij haar afwezigheid iemand 

anders van je sectie. 

 De auditie gebeurt in een kwartet; jij zingt jouw partij en de SL´s zingen de andere 

drie partijen. Zo nodig wordt je zachtjes bijgestaan door jouw eigen SL. De dirigent 

luistert of je de juiste partij zingt en stemvast bent.  

 Wanneer je het afzingen goed hebt doorstaan, wordt je lid.  

 Je wordt bijgestaan door de SL van jouw partij, te weten. In ons koor zijn dat: 

Myria Dijkhuizen (tenors)  06-52612450  

Ina Kleefman (leads)  040-2691253 

Janine Ideler (baritones)  040-2520497 

Netty van den Heuvel  040-2521383 en Loes van Luijt  040-2300584 (bassen) 
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 De songs zijn verdeeld in blokken. Je begint met een bepaald blok en bij goede kennis 

van die songs (te bepalen door de dirigent) kun je met dat blok meedoen bij een 

optreden. Een nieuw koorlid mag in principe aan een optreden deelnemen, wanneer 

zij een of meerdere blokken én de daarbij behorende choreografie kent.  

 Bij onze optredens dragen we showkleding. Soms treden we ook op in eigen witte 

en/of zwarte kleding. Voor deze optredens moet je in het bezit zijn van witte en/of 

zwarte broek, rok, blouse of shirt en witte/zwarte schoenen.  

 Reis en showkleding zijn eigendom van het koor. Je SL brengt je in contact met 

mensen van de kledingcommissie of dressing committee (DC). De DC heeft een 

overzicht van welk koorlid welke koorkleding heeft. Bij opzegging van je lidmaatschap 

moet de koorkleding ingeleverd worden. 

 Als lid verplicht je je tot het bijwonen van repetities en optredens, met als 

uitzondering bij ziekte en andere dringende verplichtingen. Moet je je onverhoopt 

toch afmelden, dan doe je dit bij Marja Verbeet via e-mail 

mthverbeet@onsbrabantnet.nl 

 Vanaf uiterlijk 8 weken na ontvangst afzingliedjes ga je contributie betalen, te weten 

€ 20,- euro per maand. Om de financiën goed te laten verlopen, verwachten wij van 

je dat je deze per automatische overboeking overmaakt. Gironummer 

NL89INGB0006509640 t.n.v. Southern Comfort Barber Gals te Eindhoven.  

 Heb je vragen of wil je advies, dan kun je altijd een van onze bestuursleden 

aanspreken. Dat zijn: 

• Marijke Kroon, Voorzitter 

• Marja Verbeet, Secretaris 

• Maria Driessen, Penningmeester 

• Els Ledant, Algemeen bestuurslid 

• Hetty Verbakel, Algemeen bestuurslid   

            

 

  

mailto:mthverbeet@onsbrabantnet.nl


Informatieboekje Southern Comfort Barber Gals – versie oktober 2019 8 
 

Riser etiquette  
Southern Comfort Barber Gals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens repetities 
 

 Hou rekening met anderen en gebruik geen sterke luchtjes. 
 Draag je naambadge. 
 Kom voorbereid naar de repetities; doe je huiswerk! 
 Laat het opzetten en afbreken van de risers niet steeds aan dezelfde mensen over. 

Als we allemaal een handje meehelpen, is de klus zo geklaard! 
 Zet je mobiele telefoon uit. 
 Ga naar je vaste plaats op de risers en zorg dat je een flesje water met jouw Lax Vox 

slangetje bij de hand hebt. 
 Wanneer er koorleden ontbreken, schuif dan zover door naar het midden van de 

risers dat er weer een gesloten formatie ontstaat. 
 Op de risers sta je iets naar binnen gekeerd, 

zodanig dat je de dirigent goed kunt zien. 
De tenen van de buitenvoet staan daarbij 
op de voorrand van de risers. Zo heeft 
degene die achter je staat ook voldoende 
ruimte. 

 Rij één staat schouder aan schouder; rij twee zoekt de poortjes tussen de schouders 
op. Rij drie positioneert zich in de poortjes van rij twee, zodanig dat zij recht achter 
de koorleden van rij één komen te staan. Rij vier heeft rij twee als referentiekader. Zo 
heeft iedereen altijd een poortje én dus goed zicht op de dirigent. 

 Praat niet tussendoor, ook al worden er instructies gegeven die niet voor jou of je 
sectie zijn bedoeld. Het creëert onrust en is dodelijk voor de concentratie. 

 Verbeter geen fouten die je bij je buurvrouw hoort. Geef iedereen de kans om de 
muziek zelf te leren. De sectional leader en/of de dirigent zijn de enigen die anderen 
mogen verbeteren. 

 Heb je een vraag, steek dan je hand op totdat de dirigent je jouw vraag laat stellen. 
 Als de dirigent aan het werk is met een andere sectie, zing dan niet zachtjes jouw 

partij mee. Je denkt misschien dat niemand het zal horen, maar het verstoort enorm. 
 Als je de pitch hoort, neurie dan niet mee; anderen kunnen de pitch dan niet 

nauwkeurig horen. 
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Tijdens optredens 
 

 Hou rekening met anderen en gebruik geen sterke luchtjes. 
 Zorg ervoor dat de koorkleding altijd fris en gestreken is. 
 Sta bij aanvang van het optreden recht naar het publiek (dus niet schuin volgens de 

risers). In barbershop/termen heet dit Down the Tiles. 
 Als de dirigent het teken geeft, draait iedereen schuin in met de tenen van de 

buitenste voet aan de rand van de risers. 
 Praat NOOIT tijdens het optreden. 
 Kijk tijdens het zingen ALTIJD naar de dirigent, tenzij dat onderdeel is van de 

choreo/staging of tenzij er iemand anders aan het woord is. 
 Als de ladyspeaker of de lady poet spreken, kijk dan naar hen. 
 Applaudisseer NOOIT als de dirigent of koorleden worden voorgesteld. 
 Neem applaus van het publiek in ontvangst door in het publiek te kijken, te lachen en 

te knikken. 
 En het allerbelangrijkste: geniet!!! 
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Werken met de NoteWorthy Viewer  

Nieuwe muziek krijg je via de muziekcommissie. Het is slim als je op je computer een mapje 

Noteworthy bestanden maakt waar je die muziek in opslaat. Om ze te kunnen beluisteren 

heb je Noteworthy nodig. 

De NoteWorthy Viewer is een freeware-programma waarmee de nwc-bestanden kunnen 

worden afgespeeld. Het programma is te downloaden via:  

https://noteworthycomposer.com/nwc2/viewer.htm    

Na het openen krijg je het volgende scherm:  

 

In het menu <File> kies je voor <Open> en je kiest het nwc-bestand in jouw mapje met 

muziek. (Je kunt ook gewoon het nwc-bestand openen. Als je dubbelklikt op de naam, opent 

het vanzelf in de Noteworthy Viewer.) Vervolgens je klikt op <Openen>. Dan zie je zoiets: 

 

https://noteworthycomposer.com/nwc2/viewer.htm
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Onder in beeld  staat een balk met de toetsen die je nodig hebt om de muziek te kunnen 

afspelen. Ook kun je met de muis je cursor op een bepaalde plaats in de song zetten van 

waaraf die kan worden afgespeeld.  

Het afspelen begint na een druk op de <spatiebalk> met de <spatiebalk> kan je pauzeren. En 

<Esc> stopt het afspelen.  
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Waar komt barbershop vandaan? 
 

De oorsprong van de barbershopstyle is naar alle waarschijnlijkheid een mix van enkele 

ontwikkelingen, die zich van ca. 1800 tot 1940 hebben afgespeeld op diverse fronten. 

 

Blank…..? 

Meerstemmig zingen is al eeuwen oud. Begin 1800 trokken blanke emigranten uit de ‘oude 

wereld’ naar Amerika. Vaak zochten ze elkaar daar op om met weemoed aan hun vaderland 

terug te denken. Dat deden ze onder meer door het zingen van liedjes over hun vaderland, 

hun moeder en hun eerste liefje. Met begeleiding van een gitaar werd een liedje gezongen, 

waar al snel een bas en een tenor aansluiting zochten. Zo nu en dan was een vierde stem te 

horen: een fill in, wat later de bariton zou heten. In 1843 zong het kwartet Virginia Minstrels 

vierstemmige minstreelliederen. En in 1874 zong een mannenkwartet in een reizend 

theatergezelschap in Amerika. Als hierin een stukje basis ligt voor barbershopzingen, kwam 

er vooralsnog geen kapper aan te pas. 

 

Zwart! 

Van ca. 1880 tot 1940 zongen meer Afro-Amerikanen in kwartetten dan blanken. Het lijkt er 

dan ook meer op dat barbershopzingen zijn oorsprong heeft in het zuiden van de Verenigde 

Staten, bij de negerslaven. Die zongen hun liederen tijdens het werk op de plantages, bij de 

aanleg van dijken en ze zongen spirituals en volksliedjes in hun vrije tijd. Rond 1900 was het 

juist voor de zwarten gebruikelijk om in revues, maar ook bij de kapper, in kwartet te zingen. 

O.a. in the Cut Rate Shaving Parlor in St. Louis kwamen ze graag bij elkaar. Een van de 

favoriete minstreels was kapper Sam Lucas die het kwartet Callender Minstrels oprichtte. 

Beroemde kwartetzangers als The Mills Brothers leerden het ‘harmonizen’ bij hun vader 

(jawel, kapper) en in andere kapperswinkels ontstonden bijvoorbeeld gospelkwartetten. 

 

Rond 1870 stonden zwarte kwartetten in revues 

en vaudevilletheaters vierstemmig a capella, 

harmonieuze songs te zingen, die wij later 

‘barbershop’ zijn gaan noemen. Het was muziek 

van de straat, van het veld, van de plantage, van 

de zwarten, van bij de kapper en uit de revue. 

Muziek van het volk. Van deze oorspronkelijke, 

zwarte kwartetten zijn nauwelijks opnames 

gemaakt en bewaard, en mede daarom ook 

‘vergeten’. 

Het hardnekkige verhaal dat Europese 

immigranten (voornamelijk Ieren) hun wachttijd 

bij de kapper doorbrachten met het zingen van 

nostalgische liedjes is daarom onjuist. Een foute 
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samentrekking van feiten dus. De kapperswinkel was indertijd een ontmoetingspunt waar de 

kapper niet alleen knipte en schoor, maar ook kiezen trok, zijn bad verhuurde en er soms 

ook een bordeel op na hield. Er werd wel gezongen bij de kapper, maar niet vaker dan op 

verjaardagen en partijtjes en andere informele gelegenheden. 

 

... en weer blank. 

In 1910 vernoemde de liedjesschrijver William Tracey in een song het barbershopakkoord: 

´Mr Jefferson Lord, play that Barbershop Chord´, toen gezongen door de zwarte zanger Bert 

Williams. Tot die tijd waren het vooral zwarte kwartetten die in revues vierstemmige a 

capella zang lieten horen. 

 

Muziekprofessor en dirigent Jim Henry uit St. Louis vertelt over de zwarte jazzpianist en 

componist W.C. Handy die in zijn jeugd (1888) als tenor in een gelegenheidskwartet zong: 

‘We brachten serenades voor onze liefjes; jonge blanke Amerikanen hoorden dat en ze 

huurden ons in om voor hun blanke liefjes te zingen.’ 

Aanvankelijk gingen de blanken het zingen van de zwarten nadoen, als parodie, zwart 

geschminkt en met racistische sketches. Racistisch konden ze zijn: ze waren immers zwart 

geschminkt, dus was er sprake van ‘zelfspot’. Later namen ze het als ‘blanken’ over en werd 

de zwarte achtergrond van de stijl verdrongen. De blanke kwartetten maakten opnames die 

bewaard zijn gebleven, waardoor de idee dat barbershop een blanke aangelegenheid is 

bevestigd werd. De zwarte herkomst werd geheel ‘vergeten’. 

 

Toen kwam de radio…. 

Het zelf zingen verdween naar de achtergrond 

toen radio en film ingeburgerd raakten. Maar op 

een goede dag in 1938 bedacht de 46-jarige 

advocaat Owen C. Cash (toen hij zich, op zakenreis, 

gruwelijk zat te vervelen in een hotel in Kansas 

City) bij wijze van grap, dat het barbershopzingen 

een beter lot verdiende. Hij vond in het hotel een 

maatje in makelaar Rupert Hall. Samen schreven 

zij een hilarische uitnodiging aan enkele vrienden en korte tijd later werd opgericht de 

Society for the Preservation and Encouragement of Barbershop Quartet Singing in America, 

SPEBSQSA. De lange naam en de onmogelijke afkorting hoorden bij de grap. 

 

Professor Averill verklaart de herleving van barbershop uit de bezorgdheid van Amerikanen 

over de toen heersende economische crisis. ‘Die periode leek voor vele Amerikanen de 

definitieve breuk met de traditionele systemen van macht, kennis, culturele overdracht, het 

einde van alle zekerheden.’ Vrouwen vochten voor stemrecht en zwarten kregen 

burgerrechten. Middenklasse Amerikanen – met een ingebakken hekel aan zwarten - gingen 

op zoek naar oude tradities, culturele vormen en een veilige, collectieve identiteit. Ze 
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zochten bij elkaar de ouderwetse gezelligheid en de camaraderie zoals ze zich uit hun 

jongensjaren herinnerden, en daar hoorde het met elkaar liedjes van toen zingen bij. 

 

Het initiatief van Cash en Hall werd een onvermoed succes. Het barbershop-zingen 

verspreidde zich snel, eerst met alleen mannenkwartetten, in 1954 kwamen er ook koren. 

Die laatsten groeiden soms uit tot meer dan 120 mannen. Of vrouwen. Aanvankelijk was 

deze wijze van zingen een puur mannelijke aangelegenheid. De vrouwen richtten pas in 1945 

een eigen organisatie op. Dat gebeurde na een rechtszaak, die werd aangespannen omdat 

de mannen geen vrouwen in hun organisatie wilden. 

De vrouwenorganisatie ging ´Sweet Adelines´ heten. Sweet Adeline was de titel van een 

traditionele Amerikaanse song (oorspr. Flower Song), waarover in een barbershop song door 

de mannen wordt gezongen. Sweet Adeline, een lieve, mooie vrouw die Adeline heette, en 

waar hij nog altijd over droomt en naar verlangt. De verspreiding van barbershop kon alleen 

maar plaatsvinden door de traditionele songs te noteren in muzieknotatie en ‘spelregels’ 

vast te stellen. 

 

De stijl waaide over naar Europa, waar in verschillende landen barbershopkoren en -

organisaties werden opgezet. Amerika is en blijft echter de bakermat, maar de duizend 

zangers in Europa zijn nadrukkelijk met hoge kwaliteit aanwezig en scoren tegenwoordig 

met een verjongd repertoire erg hoog op de internationale conventies van Sweet Adelines 

en Barbershop Harmony Society. 

 

NEDERLAND 

In Nederland begon in 1977 de Amerikaanse Kit de Bolster-Diggs (getrouwd met een 

Nederlander) in IJsselstein met een barbershopkoor voor vrouwen onder de naam IJsselstein 

Show Chorus. Het koor sloot zich na enige tijd aan bij de Amerikaanse organisatie Sweet 

Adelines. Een jaar later begonnen de Nederlandse mannen (The Heart of Holland Chorus). 

Onafhankelijk van deze koren ontstond in 1983 ook het Vlissingse vrouwenkoor Sea Sound 

Chorus op initiatief van de Amerikaanse Ruth Maple. Kort daarna volgde het mannelijke 

Coastline Chorus. 

 

In 1981 werd tevens de tweede vrouwelijke barbershop-organisatie in Nederland opgericht, 

Holland Harmony en is inmiddels de grootste barbershop organisatie in Nederland! In 1987 

verenigden de mannen zich in DABS (Dutch Association of Barbershop), en in 2015 ging DABS 

samen met Holland Harmony en kwamen de mannen- en vrouwenorganisaties onder één 

paraplu. 
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Barbershop - terminologie 
 

A-capella – Zingen zonder begeleiding van instrumenten. Barbershoppers zingen dus a 

capella. 

Afterglow – Wat er gebeurt ná optredens en repetities: gezellig met zijn allen zingen onder 

het genot van een drankje  

Arrangement – Een bewerking van een bestaande melodie door er verschillende partijen 

aan toe te voegen. Het arrangement en de manier waarop de akkoorden zijn geschreven 

bepaalt of er sprake is van barbershop. 

 

Barbershop –Een over het algemeen makkelijk in het gehoor liggende manier van close 

harmony singing. Waar je close harmony zou kunnen beschouwen als klassieke muziek, 

gemaakt met alleen de stem (a capella), dus zonder instrumentale begeleiding, is 

barbershop daar het populaire zusje van. 

Barbershop Harmony Society – Dit is de oervader van alle barbershop-organisaties. Het is de 

grootste barbershop-organisatie voor mannen, met 22.000 leden in Amerika alleen. 

Aangesloten mannen- en vrouwenorganisaties brengen het aantal actieve 

barbershopzangers op ruim 80.000 wereldwijd. BHS probeert op veel manieren de unieke 

Amerikaanse barbershop muziekstijl te conserveren en verspreiden. De organisatie is 

opgericht in 1938 als de ´Society for the Preservation and Encouragement of Barber Shop 

Quartet Singing in America, Inc.´ (SPEBSQSA), en heft een hoofdkantoor in Nashville. 

Barbershop seventh – Hét barbershopakkoord; een vierklank in de vorm van een dominant 

septiemakkoord met als voorbeeld C-E-G-Bes. 

Bari(tone) – Een van de vier stempartijen binnen barbershop. De bari weeft haar partij door 

de andere partijen heen. 

Bass – Een van de vier stempartijen binnen barbershop. De bass zingt altijd de laagste tonen 

en soms de melodie. 

Bell chord – Een akkoord dat achtereenvolgens door vier partijen wordt opgebouwd. 

Bladmuziek – Iedere song begint met bladmuziek, waarin noten en tekst zijn gevisualiseerd 

in notenbalken. Deze zijn per twee gegroepeerd. De bovenste balk laat de partijen zien van 

de tenors (met de stokjes naar boven) en de leads (met de stokjes naar beneden). De 

onderste balk geeft de partijen van de bari´s (met de stokjes naar boven) en de basses (met 

de stokjes naar beneden) weer. 

Blend – Het op elkaar afstemmen van de verschillende stemmen tot een kwalitatief goede 

sound. Ook riser placement speelt hierin een rol. 

Boventonen – Ook wel overtones. Boventonen ontstaan wanneer een bepaalde grondtoon 

wordt gezongen. De frequentie van een boventoon is steeds een veelvoud van de frequentie 

van de grondtoon. Dus een A met een frequentie van 440 Hz heeft boventonen met 

frequenties van 880, 1320 2640 Hz enz. Deze boventonen kunnen door de andere tonen van 

de andere drie partijen versterkt worden, zodat het geluid rijk en vol wordt. Boventonen 

ontstaan alleen wanneer heel zuiver wordt gezongen. 
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Breath Support – Ademsteun; de manier waarop je je ademhaling regelt en de manier 

waarop adempauzes in een song worden uitgevoerd. 

 

Cat songs – Een selectie van songs die de meeste barbershoppers kennen. Als je je cat songs 

beheerst, kun je tijdens grote manifestaties met andere koren en kwartetten, waar dan ook 

ter wereld, samen zingen. 

Chorisch ademhalen – Barbershop kent veel lange noten. Bij chorisch ademhalen haal je 

adem op momenten dat je lucht nodig hebt. Dat doe je bijvoorbeeld door een woord of 

lettergreep weg te laten. Omdat je playbackt, lijkt het alsof je gewoon zingt. En niemand 

merkt het!  

Circle of fifths – Kwintencirkel. Barbershopmuziek volgt in zijn akkoordprogressie de 

kwintencirkel (heen en terug). Het zijn twaalf opeenvolgende kwinten, weergegeven in een 

cirkel, bijvoorbeeld C-G-D-A-E-B-Ges-Des-As-Es-Bes-F-C). 

Clef – Muzieksleutel. In barbershop gebruiken we de G-sleutel voor de tenor en de lead, en 

de F-sleutel voor de baritone en de bass. 

Close harmony - Een meerstemmige zangstijl waarbij de verschillende stemmen en tonen 

elkaar dicht volgen (met- of zonder instrumentale begeleiding). Daardoor ontstaat binnen 

het akkoord veel wrijving en dat geeft deze muziek een rijkdom aan klank en kleuren die je 

nergens anders in de koormuziek tegenkomt. Barbershop is een a capella vorm van close 

harmony en een van de moeilijkste vormen van zingen met een groep.  

Coach – Een expert of het gebied van Music, Singing of Performance, die wordt ingehuurd 

om workshops te geven. 

 

Convention/conventie – Jaarlijkse of (in Nederland) tweejaarlijkse 

bijeenkomst van barbershopkoren en -kwartetten, waarbij in de 

competitie wordt uitgemaakt welk koor of kwartet zich kampioen mag 

noemen.  

 

Dipthong - Een diftong of tweeklank is een klinker waarvan de kwaliteit gedurende de 

articulatie verandert. ´I´ bestaat bijvoorbeeld uit ´ai´.  

Down the Tiles – De positie waarin je staat als je recht het publiek aankijkt, de punten van je 

voeten wijzen naar het publiek.  

 

Embellishments - In barbershop zingt de lead over het algemeen de melodie. De andere 

partijen zingen vaak embellishments of verfraaiingen. Andere voorbeelden van 

embellishments zijn bell-chords en key-changes. 

Educatie – Dit is een belangrijk onderdeel van barbershop, omdat we er altijd naar streven 

nog beter en mooier te zingen. Om die reden organiseren we regelmatig koorweekeinden 

met coaches, en conventies waarin de onszelf meten met andere koren en kwartetten.  
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Judge -  Bij de conventies worden de deelnemers beoordeeld door een panel van juryleden 

die jureren op de onderdelen Music, Singing en Performance. 

 

Holland Harmony – Dit is sinds 1981 de Nederlandse 

koepelorganisatie van vrouwen barbershopkoren. In 1987 

ontstond ook de Dutch Association of Barbershop Singers, 

de koepelorganisatie van mannen barbershopkoren. In 

2015 zijn de twee organisaties samengegaan in Holland 

Harmony en sinds die tijd zijn er ook gezamenlijke 

conventies.   

 

Key – Toonsoort. 

Key-change – Een verandering van toonsoort ergens in de song. 

Kooropstelling -  Voor een optimale sound heb je een goede opstelling nodig. Er zijn 

verschillende manieren om tot een kooropstelling te komen. Iedere dirigent heeft daar zo 

zijn eigen voorkeuren in. Over het algemeen staan de stempartijen in barbershop niet bij 

elkaar. 

Kwartet – Een lead, een tenor, een bass en een bari vormen samen een kwartet.  

  

Lead – Een van de vier partijen in barbershop. De lead zingt bi8jna altijd de melodie. 

Lyrics – De tekst van de song is waar het allemaal om draait. Bij barbershopzingen beleef je 

wat je zingt; je laat het publiek voelen wat je voelt. 

 

MD – Musical director; de dirigent. 

Medley – Een samenvoeging van twee of meer songs met een gemeenschappelijk thema. 

Mike cooler – Een koor of kwartet dat na de laatste deelnemer van een competitie optreedt 

zodat het jurypanel de uitslag kan uitrekenen zonder dat het publiek ongeduldig wordt. 

Mike warmer - Een koor of kwartet dat optreedt voordat de deelnemers aan een competitie 

deelnemen. Het is bedoeld om de juryleden te laten wennen aan het geluid van de zaal en 

om eventueel verkeerd afgestelde geluidsapparatuur te corrigeren. 

Music – Een van de drie categorieën waarop wordt gejureerd. In deze categorie kijkt de jury 

vooral naar eenheid, geloofwaardigheid, embellishments die het thema ondersteunen en de 

wijze waarop het koor of kwartet de song uitdraagt (beleeft). 

 

Noteworthy – Het softwareprogramma waarmee je eenvoudig je muziek kunt leren. 

 

Octaaf – Een interval, waarbij de volgende toon zeven tonen boven de eerste ligt. 

Overtones – Zie boventonen. 
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Performance -  Een van de drie categorieën waarop wordt gejureerd. Hier wordt vooral gelet 

op hoe je het verhaal overbrengt, eenheid van uitdrukking en de emoties die de song 

oproept. 

Performance Team – Het team dat zich binnen het koor bezighoudt met de performance. 

Pitch – Toonhoogte  

Pitch pipe -  Een ronde stemfluit, waarop een chromatische 

toonladder  kan worden geblazen. Voor mannen van F tot F; voor 

vrouwen van C tot C. De pitch pipe is het enige instrument dat in 

wedstrijden gebruikt mag worden.  

 

Ringing chords – Een barbershopakkoord dat qua structuur vele 

gelijkluidende boventonen kan creëren (als het tenminste goed wordt gezongen).  

Risers – de  verhogingen waarop een koor staat tijdens repetitie of optreden. 

Riser placement – Zie kooropstelling.  

 

Scooping - In barbershop zing je tonen die zo vlak mogelijk zijn. Alleen op die manier kun je 

boventonen creëren. Wanneer je met een soort aanloopje naar je toon glijdt, heet dat 

scoopen. 

Sections – Stempartijen. 

Sectional – Een bijeenkomst met alleen mensen die dezelfde partij zingen. 

Section Leaders – Maken onderdeel uit van de Muziek Commissie (MC) en staan aan het 

hoofd van een sectie. 

Singing – Een van de drie categorieën waarop wordt gejureerd. Hier wordt vooral gekeken 

naar zingen op toon, eenheid van klank, kwaliteit van de stemmen, volle klank en natuurlijk 

en ontspannen zingen. 

Sing-out -  Een optreden. 

Solo – Een beperkt aantal tonen of maten waarbij slechts één stem(partij) zingt. Ook dit is 

een embellishment. 

Song – In barbershop praat je niet over liedjes of nummers, maar songs. 

Sound – Het koor- of kwartetgeluid in zijn geheel. 

Staging – Bij sommige optredens is geen choreografie, maar wordt gebruik gemaakt van 

staging. Koorleden staan gegroepeerd in blokken. 

Swipe – Een klank die gedurende meerdere akkoorden wordt gezongen. Dit is een typisch 

barbershop-fenomeen dat valt in de categorie embellishment. 

Sweet Adelines International – De moederorganisatie van vrouwen barbershopkoren in 

Amerika bestaat sinds 1945; het hoofdkantoor is gevestigd in Tulsa, Oklahoma. Wereldwijd 

telt de organisatie 23.000 leden.  

Syncopen – Een ritme waarbij de nadruk in de maat niet op de tel ligt, maar daar tussen. 

Wordt veel toegepast in jazz. 
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Tag – De laatste maten van een song. 

Teach tracks – Ingezongen tracks die je kunnen helpen om nieuwe songs te leren.  

Tenor – Een van de vier stempartijen in barbershop. De tenor zingt bijna altijd de hoogste 

toon van een akkoord.  

 

Vowel – Klinker. In barbershop is het de gewoonte om klinkers lang aan te houden. 

Vowel match -De identieke uitspraak van klinkers. Het is een van de aspecten waarop de 

jury let.  

 

Woodshedding – Het zingen van een song in barbershopstijl op gevoel. De lead zingt de 

melodie en de drie andere partijen maken al improviserend het akkoord compleet. In jazz 

noem je dit een jam-session. 
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Inschrijfformulier nieuwe leden Southern Comfort Barber Gals. 

 
 

Naam:                      ____________________________________________________ 

 

 

Adres:                      ____________________________________________________ 

 

Postcode+ Plaats:    ____________________________________________________ 

 

Telefoon:                  ____________________________________________________ 

 

Geb.datum:               ____________________________________________________ 

 

E-mail adres:            ____________________________________________________ 

 

Bank/gironummer   ____________________________________________________ 

 

Stemtest gehad bij onze dirigent? Ja/Nee Datum ______________________________ 

 

Ingedeeld bij stemgroep: Leads/Bassen/bari’s/Tenors__________________________ 

 

 

 

Afzingdatum 1
e
 twee songs ___________________________________ 

 
 

 

Kledingmaat:__________________________________________________________ 

Behalve in cijfers ook aan te geven in S  M  L  of XL 

 

Schoenmaat___________________________________________________________ 

(s.v.p. ook aangeven brede, smalle of normale schoenmaat)  

 

Dit formulier graag inleveren bij de penningmeester of een ander bestuurslid. 

Bedankt voor de genomen moeite en veel succes bij SCBG! 

 

September 2004. 

 

 

Interne verwerking SCBG: 

 

Penningmeester ………………………………………………………(paraaf akkoord) 

 

Secretaris   ……………………………………………………………(paraaf akkoord) 

 

MD/SL ………………………………………………………………..(paraaf akkoord) 

 

DC (showkleding) …………………………………………………….(paraaf akkoord) 


