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11e EDITIE BARBERSHOP ONTMOETINGSFESTIVAL (BOF) 
EEN EXCELLENT EN UITZONDERLIJK ZANGFEEST 
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2019 vond alweer voor de 11e keer het 
tweejaarlijks Internationaal Barbershop Ontmoetingsfestival (BOF) plaats.  
Het festival heeft een vaste plek op de Bossche evenementen kalender verworven en is 
het grootste Barbershopspektakel van Europa zonder wedstrijdelement.  
27 Koren en kwartetten uit Nederland en België namen er aan deel. 
 
Concert der Kampioenen Grote Kerk  
Het festival startte met een bruisende prelude; het ‘Concert der Kampioenen’ op vrijdag 
27 september jl. in de uitverkochte Grote Kerk.  
De opening werd verricht door een fiere voorzitter van de Stichting BOF, Jacques de 
Rijck. Na iedereen welkom te hebben geheten meldde hij met trots dat de crème de la 
crème op barbershop gebied in Nederland aanwezig was. Daarmee wordt de traditie in 
ere gehouden dat adel verplicht ofwel Noblesse Oblige. 
 
Alle kampioenen van de Holland Harmony Conventie 2019 waren vertegenwoordigd:  

• de kwartetten Mrs. Jones (vr), Fyra (mix) en O!Boy (m); 
• de koren Vocal Group Route Sixteen (vr) en Momentum (m).  

Als ‘special guest’ was uitgenodigd het vijftigkoppige No Border Show Chorus bestaande 
uit vrouwen van diverse nationaliteiten. Zij trakteerden het publiek op een wervelende 
show onder de charismatische leiding van Stuart Sides. Deze dirigent herhaalde het 
‘kunststukje’ ook nog een keer met het mannenkoor Momentum. Met beide koren gaat 
Stuart Sides naar het wereldkampioenschap Barbershop Singing in Los Angeles en 
Louisville.  
De Vocal Group Route Sixteen verraste het publiek met een vermakelijk fantastisch 
theatraal muziekstuk. 
De 3 kwartetten verblijdden het publiek met hun hoogstaande zangkunst en 
aanstekelijke performance.  
Tot verrassing brachten de kwartetten Fyra en O!Boy een gezamenlijk nummer. 
Vermeldingswaard is te noemen dat de samenstelling van het gelegenheidsoctet 
voornamelijk bestond uit zangers en zangeressen uit België en 1 zangeres uit New-
Zealand. 
De climax was het afsluitend gezamenlijk optreden van No Border Show Chorus met 
Momentum; wederom een huzarenstukje van Stuart Sides. 
 
Na afloop van het zangfeest werd er onder het genot van een glaasje nog nagepraat en 
gezongen.      
 
Van veel kanten kregen we te horen dat alle optredens van een zeer hoog niveau waren. 
 
 
 
 
 
 



Officiële Opening Jheronimus Bosch Art Center /  werkbezoek Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan festival 
Op zaterdag 28 september verzamelden zo’n 600 zangers, afkomstig uit alle 
windstreken, met hun aanhang zich, onder het genot van een drankje en een ‘Bossche 
Bolletje’, in de aula van het Jheronimus Bosch Art Center.  
De zaterdag begon om 11.30 uur met de Officiële Opening door Jacques de Rijck, 
voorzitter van de Stichting BOF en de wethouder van duurzaamheid, leefomgeving en 
cultuur Mike van der Geld. 
 
Onder de inspirerende en enthousiasmerende leiding van Wil Saenen werd een ‘warming 
up’ verzorgd om de stemmen van de zangers al vast in een goede conditie te brengen.  
Tijdens dit officiële gedeelte traden het organiserend mannenkoor de Duketown 
Barbershop Singers uit ‘s-Hertogenbosch en het vrouwenkoor The Skyline Sisters uit 
Rotterdam op. 
 
Op uitnodiging van Koornetwerk Nederland en KNMO bracht minister Ingrid van 
Engelshoven van OCW een officieel werkbezoek aan de Nederlandse koorsector.  
Koornetwerk Nederland is de vereniging van korenorganisaties. Lid daarvan zijn 
bijvoorbeeld Balk, KNZV, maar ook Holland Harmony.  
Koornetwerk Nederland schreef de minister een brief over het nieuwe cultuurbeleid, 
waarin extra aandacht wordt gevraagd voor de koorsector en het verenigingsleven. 
Naar aanleiding daarvan heeft de minister aangegeven graag meer te willen weten over 
de koorsector en daarvoor graag een werkbezoek te brengen aan het 11e Barbershop 
Ontmoetingsfestival in ’s-Hertogenbosch.  
De dag was bedoeld om haar een mooie indruk te geven van wat zingen zo bijzonder 
maakt en (tijdens de lunch) haar aandacht te vragen voor wat er speelt in de koorsector 
en de ondersteuning ervan.  
Waar kon dat nu beter dan in het aanstekelijk enthousiasme van het Barbershopfestival. 
Nou, dat vonden wij nou ook!! 
 
In haar afsluitend woord gaf de minister aan dat ze in gesprek wilde blijven met de 
Nederlandse koorsector om te kijken hoe het verenigingsleven elkaar zou kunnen 
versterken om ervoor te zorgen dat we in Nederland een levendige amateurmuzieksector 
kunnen houden. Er moet ook gekeken worden hoe jongeren betrokken kunnen worden 
om te zorgen dat het stokje steeds weer blijft worden doorgegeven. 
 
Het werkbezoek van de minister werd afgesloten met een bezoek aan de kapperszaak  
Ricky’s Barber & Shop. In deze mooie ambiance trof zij het aanstekelijk mannenkwartet 
KeyChord aan die haar een mini aubade bracht. Vervolgens begaf de minister zich naar 
Babel Muzerije waar zij de Vocal Group Valley Voices aanhoorde. 
 
Na het officiële gedeelte vertrokken omstreeks 12.15 uur alle deelnemende koren en 
kwartetten onder begeleiding van een scout naar de 15 sfeervolle optreedlocaties in de 
binnenstad. 
 
 
Vierstemmige koren en kwartetten veroveren de binnenstad ’s-Hertogenbosch 
27 Koren en kwartetten hebben op 15 locaties tussen 13.00 – 16.30 uur hun 
zangkwaliteiten aan het publiek gedemonstreerd. 
Naast de 9 buiten optreedlocaties stonden 6 binnen podia voor hen ter beschikking: 
Grote Kerk, Cé Brasserie Golden Tulip Hotel Central, Babel Bieb, Babel Muzerije, 
Sociëteiten Amicitia De Zwarte Arend en Ricky’s Barber&Shop. 
 
Elk koor of kwartet had tenminste 3 optredens van 25 minuten. Tussen de onderlinge 
optredens was er ruimte voor verplaatsing, een hapje en een drankje. In die tijd kon er 
ook geluisterd worden naar andere deelnemers die op dat moment optraden. 
 



Een nieuw onderdeel van het zangfestijn was dat een aantal koren onder de bezielende 
van hun dirigent(e) het publiek letterlijk bij het meezingen heeft betrokken.  
Op deze aantrekkelijke wijze kon het publiek kennis maken met ‘close harmony’ zingen.  
 
Met de programmaflyer konden het publiek, deelnemers, scouts en media snel vinden 
wie, waar en op welk moment optrad. De posters en flyers waren voorzien van een 
QR-code waarmee men op de website kwam van het festival.  
 
Alle activiteiten van deze dag waren voor het publiek gratis toegankelijk. 
 
Na afloop van het festival trok nog menig koor en kwartet naar de gezamenlijke 
Afterglow in het Golden Tulip Hotel Central. 
Na de afterglow was er in het hotel de gelegenheid gebruik te maken van een 
gezamenlijk afsluitend diner. 
 
 
Excellent zangfeest 
De kwaliteit van de koren en kwartetten, de Brabantse gezelligheid, het uitbundige 
publiek, samen zingen, naar elkaar luisteren, met elkaar zangervaringen uitwisselen en 
het publiek entertainen stonden borg voor een excellent zangfeest.   
 
 
Organisatie 
Het festival is tot stand gekomen door enthousiaste leden van de werkgroep BOF 2019 
(8) en 40 vrijwilligers. 
Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemende koren en kwartetten en de eventpartners (6 
binnen podia) alweer uit kijken naar het volgende festival. 
 
 
(Social) Media  
De media hebben aandacht geschonken aan het festival; 

• het Stadsblad: ‘Mooi Meerstemmig’ over beide festivaldagen  
• het Brabants Dagblad: ’Barbershop zangstijl ontwikkeld bij het wachten bij de 

kapper’, ‘Koren en kwartetten in Den Bosch’, ‘Barbershop Ontmoetingsfestival is 
ideale showcase voor Minister’ 

• lokale / regionale / landelijke (digi) evenementen kalenders: (Evenementen 
kalender gemeente ’s-Hertogenbosch, VVV Den Bosch Noordoost Brabant, 
Evenementenkalender.nl, Uitzinnig.nl) 

• Regionale (digitale / kabel) kranten: 
Het Klaverblad, Rosmedia, Beleef  

• Omroep Brabant ‘lekkerweekend’ radio-interview over het festival  
 
Naast de website en facebook is voor het festival ook een persoonlijke pagina bij 
Cultuurbosch.   
 
 
Dankwoord 
Graag een woord van dank aan alle deelnemers, eventpartners, sponsoren en 
subsidiënten, vrijwilligers en iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft 
geleverd aan dit fantastisch festival; chapeau! 
‘Last but not least’ een speciaal woord van dank aan de leden van de ’Werkgroep BOF 
2019’ die met veel toewijding en tomeloze inzet dit unieke festival mede mogelijk hebben 
gemaakt.  
 
 
Bestuur Stichting Barbershop Ontmoetingsfestival  
’s-Hertogenbosch, oktober 2019 


