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Lode Simons
Op 26 augustus 1988 wordt Lode Simons geboren in Den Haag. Zijn affiniteit met muziek begint vroeg en als hij op
zijn achtste definitief voor de gitaar kiest, nadat hij in eerste instantie drummer wilde worden, neemt hij les bij Eddy
Chatelin bij wie hij zijn allereertse optreden mocht doen in een van Eddy’s masterclasses.
Toen hij nog op school zat mocht hij met een paar andere muzikale vriendjes de toenmalige Prins Alexander en Prinses
Maxima vergasten met zijn aangeboren talenten. Al spoedig vormde hij zijn eerste Bandje genaamd de Bibit Rockers, wiens
naam was bedacht door de helaas overleden Indorocker van het eerste uur Mr. Harry Koster. Na een tijdje richtte hij de band
NIRG X-Plosion op, eveneens een Indorock band.
Zij hadden enorm succes en speelden in het hele land alle Pasar Malams plat.

Helaas zoals in vele gevallen kwam ook hier een eind aan. Na een possje rust te hebben gehad viel zijn oog op een
advertentie voor so you wanna be a popstar.
Hij meldde zich aan en van de van de 8000 aanmeldingen bleven er 120 over.
Om uiteindelijk bij de laatste 15 te belanden en een hele vette videoclip te mogen inzingen met de overgebleven kandidaten.

Lode bij Wannabe Popstars

Lode met tweelingzusje Kitty
Lode en Nance

Wipe Out
Dat zou de vergelijking zijn van Lode
Simons met Epke Zonderland,
Als tv commentator, Hans van Zetten de
presentatie zou hebben gedaan op de Pasar
Malam Oost West.
Want Lode liet aan het eind van de tweede set
een geweldig sprong zien die in feite
aangeeft hoe Wipe Out in het leven
staat. Een formatie met een jeugdige en
vitale uitstraling die een lekkere show wil
neerzetten om het publiek te vermaken.
Met Wipe Out Selection wil Lode Simons
laten zien dat de Indorock nog steeds leeft
en dat er een jongere generatie aankomt die
het stokje gaat overnemen!
Binnenkort verschijnt het eerste album van
Wipe Out selection, Timeless Indorock met
allemaal swingende Rock nummers.

Fotoreportage van Charles Groeneveld, CRAZY ROCKERS Paard van Troje 24-10-14

Enkele reacties op het optreden
Indisch forever:
The Crazy Rockers (Eddy Chatelin, Woody Brunings, Boy Brostowski, Louis Drabe en Chris Latul) traden in het
Paard van Troje in Den Haag op. In de Kleine Zaal, knus en gezellig, maar helaas niet uitverkocht (het concert begon
een half uur later, hoopten ze op laatkomers?). Toch mocht dat, zowel voor de heren op het podium als de bezoekers,
de pret niet drukken.
Er werd meegezongen, meegeklapt, gedanst en ook de grappen over de leeftijd van de bandleden bleven natuurlijk niet
uit. Het geluid was goed afgesteld en dat is zeker een compliment waard voor de geluidstechnici.
Al met al een gezellig en goed concert.
Wil de La Haye:
Ik was afgelopen zondag ook in het Paard van Troje, erg goed weer waren de mannen.
Boeroeng:
Nederlandse roots zijn ook roots van indo‟s. En extra van hen die in Nederland zijn opgegroeid of er al 50 jaar leven.
The Crazy Rockers doen muziek die zij fijn vinden. Zo hoort het ook voor elke muzikant.
Marten Stoelwinder:
Hierbij even een reactie op een optreden van jou band in Den Haag op zondag 26 oktober Paard van Troje.
Ik wou even zeggen dat wij weer hebben genoten van de show, de muziek, en de keuze van repertoire.
Wij wouden dit niet missen en zijn er met 4 bandleden van ons heen gegaan om dit weer eens te beleven.
De laatste keer dat wij jullie hadden gezien was in Leeuwarden, en dat is al weer enkele jaren geleden.
Ik moet zeggen dat jou stem niet veel verandert, misschien wordt hij wel steeds beter (problemen met mijn gehoor)
geintje……
Wat betreft de sfeer was geweldig en jullie keuze van repertoire was weer als van oudsher, niet te filmen en steeds
weer verbaasd het ons de nieuwe nummers , in ieder geval nummers die wij niet van jullie hadden gehoord, en die
jullie toch spelen geweldig.
Het woord oude rockers is eigenlijk de juiste benaming voor jullie band proficiat
Wij hopen binnenkort nog eens gezamenlijk met jullie in een show te mogen optreden.
Woody de groeten aan jou collega`s en wij hopen nog een aantal jaren van jullie te mogen genieten.
Stuur mij voortaan even een mailtje waar jullie optreden, als wij kunnen komen wij graag nog een bezoekje afleggen.
Vriendelijke groeten namens de band the Chairwinders uit Leeuwarden.

Zonder verleden geen toekomst
Iedereen mag een schilderij een muziekstijl of een boek naar eigen dunk beoordelen. Zo‟n mening moet zonder meer
gerespecteerd worden. Tot zover .. geen vuiltje aan de lucht. Toen Indoprive supervisor Eddy Chatelin echter het
onderstaand denigrerende commentaar van een zekere Indo rein onder ogen kreeg, was zijn verontwaardiging groot.
Dat het een commentaar op een optreden van The Crazy Rockers sloeg is hierbij niet ter zake doende:
Beste lezers lees mee en huiver.
Indorein:
Vergane glorie en teren op (te) oude sentimenten. De Indo‟s van nu, en zeker de muzikale Indo‟s, hebben geen band
meer met hun “roots”: het zijn gewoon Nederlandse musici.
Het is net als met de Indische restaurants in Den Haag: nog even en ze bestaan niet meer. Wie treurt er om?
Er is teveel keus op de markt om bij het oude te blijven.
Ik vind dat overigens ook niet verkeerd.
Hoewel zelf indertijd ook begonnen als een fanatieke Indorocker, zou ik nu niet meer naar dergelijke optredens
toegaan: een MP3-tje thuis van een oude Indorockband volstaat om te zuchten: “gelukkig spelen de Indo‟s van
tegenwoordig veel betere in het gehoor liggende muziek”.
En dan het meest onthutsende:
Misschien dat er in Bronbeek een standbeeldje geplaatst kan worden van Andy Tielman of een andere oude
Indorocker, met een muntengleufje voor 50 eurocent waarmee je dan een stukje van die oude Indorock kunt horen,
hahaha!
Hierop moesten wij natuurlijk reageren.
Commentaar Indoprive:
Vergane glorie… O.K mag je vinden
Teren op oude sentimenten….. mag je vinden
Indo musici… geen roots met Indo‟s …Indo‟s gewoon Belanda .. kan zijn. ”Wendehalsen” genoeg in onze
maatschappij. Iedereen is er vrij in zijn afkomst te verloochenen.
Je mag vinden, dat de Indo musici van tegenwoordig betere muziek maken. Vaak is het ook zo.
Klopt, dat de Rockmuziek tegenwoordig geavanceerder is dan een halve eeuw geleden toen nog radiotoestellen als
versterker gebruikt werden.
Dat Indische restaurants, kwalitatief steeds minder worden en op den duur zullen verdwijnen. Kunnen wij deels
beamen. Verdwijnen…. Kunnen wij niet overzien. Wat op den duur wel zeker zal verdwijnen door een te groot aanbod
en weinig of geen variatie … dat zijn de ontelbare, wekelijks verschijnende Kumpulans en Indonights.
Je hebt gelijk Indorein… men gaat niet mee met de tijd.

Zonder verleden geen toekomst
Tot hier kunnen we met je meegaan, maar de volgende denigrerende passage heeft geen enkel niveau.
Lacherig stel je, in de laatste passage van jouw commentaar voor, een standbeeldje in Bronbeek (zie
commentaar), voor kanjers als Andy Tielman, Harry Koster, Reggy, Lulu, Freek Franken,
Oscar Rexhäuser, Dolf de Vries… en al die andere Rock-dinosariërs, die de Indo in Europa op
de kaart gezet hebben, die een groot voorbeeld waren voor de Nederlandse popmuziek, die nog
steeds op handen gedragen worden door Nederlandse popmusici.
Geen enkele volgende generatie Indo‟s, hoe geschoold ook zal ooit meer, zo tot de verbeelding
spreken, die uitstraling hebben als deze ”ongeletterde” Heroes of R&R. Te geassimileerd?

Nee beste Reintje die petjoh lullende rockers waren kerels, die ondanks vele trauma‟s trots op hun
afkomst en glorie waren en zijn. Ze hingen en hangen zeker niet de gesublimeerde Belanda uit.
Inderdaad Reintje we zijn het met je eens.. niet alleen de Indische restaurants zijn niet meer wat ze
eens geweest zijn. .

Ik hoop maar dat het commentaar van jou in een balorige bui neergeschreven is.
Drs. W.R. Brunings namens redactie IP

Hans vieleers zegt:
Kan ik hier wederom concluderen, SOEDAH ,LAAT MAAR? Zo typisch INDISCH!!!!!!!! De INDISCHE
gemeenschap moet zich schamen!!!!!!!!!!!

Belastingdienst legt beslag op inboedel Sarinah
Geplaatst op 20 oktober 2014 door Indisch4ever
bericht van 16 oktober

De Belastingdienst heeft donderdag beslag gelegd op een deel van de inboedel van het Indisch
restaurant Sarinah aan het Goudenregenplein in Den Haag.
Het restaurant heeft een schuld bij de instantie.

Persbericht
Griezelen tussen de dieren ..

Kallenkote, 20 oktober 2014

Halloween in dierenpark Taman Indonesia

Komend weekend kunnen alle kinderen griezelen in het dierenpark Taman Indonesia! In
het kader van Halloween zijn alle enge dieren en sprookjesfiguren tevoorschijn gekomen
in het park. Zo kun je Beëlzebub in zijn laboratorium ontmoeten, of de Indonesisch
huisheks Daria, die bezig is met haar speciale vieze kookkunsten. Bij de speurtocht moet
je niet alleen slim zijn, maar ook goed kunnen ruiken, voelen en proeven. Durf jij ook?

Doe het Tover Examen in Dierenpark Taman Indonesia
Op zaterdag en zondag 25 & 26 oktober vieren alle beesten in Taman Indonesia
Halloween. Kinderen die verkleed komen, mogen gratis naar binnen! Zij kunnen het
tover examen doen, waarbij ze allerlei spannende opdrachten moeten uitvoeren bij de
sprookjesfiguren in het park. Zo moeten ze hun toekomst laten voorspellen bij de
waarzegster, en enge dieren aanraken bij de toverheks. Zij heeft de kinderen
omgetoverd is slangen, hagedissen en spinnen. Pas dus maar op bbrrr!

Gratis entree voor enge, verklede kinderen!
Kom je ook verkleed als Tovenaar, Heks of iets anders engs? Dan mag je gratis naar
binnen op het Halloween weekend. De engste griezel maakt ook nog eens kans op de
Beker van Engste Griezel!
Let op: per ouder mogen er max. 3 gratis kinderen mee!

Persbericht
Vanaf 12:00 kunnen de kinderen een ritje maken in de Aziatische TukTuk!
Over dierenpark Taman Indonesia
Taman Indonesia is een tropisch dierenpark in de Kop van Overijssel. Hier vind
je allerlei bijzondere dieren uit Indonesië zoals de Binturong, de Loewaks en
Maleise Bosuilen, en kun je genieten van Indische hapjes en drankjes, een kijkje
nemen in een Mentawai paalwoning of rondsnuffelen op een heuse pasar.
Voor kinderen is er een verkleedhoek met Indonesische klederdracht, een
wayangtheater.
In november is het park elk weekend geopend van 12.00 – 17.00
------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ilse Veneklaas, coördinator Oktobermaand Kindermaand 2014, Kunst & Cultuur
Drenthe, 0592-336933.
Marlisa Wareman, woordvoerder dierenpark Taman Indonesia, 0521-511189.
Tropische groet,
Marlisa Wareman

Dierenpark Taman Indonesia | Kallenkote 53 | 8345 HE Kallenkote | T:0521511189
I: www.taman-indonesia.nl
E: info@taman-indonesia.nl
Bij Dierenpark Taman Indonesia vind je allerlei bijzondere dieren uit Indonesie
zoals de Binturong, de Loewaks en Maleise Bosuilen, en kun je genieten van
Indische hapjes en drankjes, een kijkje nemen in een Mentawai paalwoning of
rondsnuffelen op een heuse pasar. Voor kinderen is er een verkleedhoek met
Indonesische klederdracht, een wayangtheater en een speeltuin.

Armand’s colomn 1
Oktober 2014
Het weer wordt minder, dus meer tijd om te lezen.
Zo nu en dan lees ik ook een site over de Indorock en hoe men over de muziek en medemuzikant denkt, beoordeelt, of
beter gezegd veroordeelt en afbreek.
Soms zit er een kern van waarheid in maar helaas al te vaak onterecht een eng gevoel van:
Jaloezie, frustraties en rancunes. De betweterigheid druipt er soms gewoon van af.
Facebook en youtube zijn fantastische media. Ik kan er zelf ook niet buiten.
Oude, vergeten, al lang niet meer gezien of van gehoorde vrienden van vroeger duiken op.
Ook personen waarmee je een minder goede relatie heb gehad, reageren op een inzending en halen weer oude leuke of
mindere leuke gebeurtenissen op.
Na jaren krijg je vaak een andere kijk en begrip, op diegene die je vroeger wel kon wurgen na een weder ontmoeting via
zo'n site.
De andere kant van de medaille zijn helaas de bovengenoemde vet gedrukte zaken die naar voren komen.
Heb het zelf net meegemaakt met het beeld van Andy. Bakken krijg je over het hoofd meestal incognito. Als je ze
tegenkomt zijn ze poeslief. Zoals ik het verwacht had, heb ik geen enkele mail ontvangen op mijn oproep me privé te
benaderen met vragen of ander commentaar over dat beeld terwijl het wel een kleine hype leek op youtube en FB, van
een bepaalde kant...
Men maakt een ander liever af in het openbaar...
Met genoegen lees ik zo nu en dan de site "Indorock Café " en lees ik hele interresante dingen over die tijd, gegevens,
muzikale tips en ervaringen over instrumenten die door de Indomuzikant gebruikt werden èn heel veel bekenden die er
op langs komen, vaak de zelfde, helemaal niet erg want als die het niet doen heb je vaak niks, dus allemaal houden zo.
VEEL Indo's willen vaak wel op de hoogte gehouden worden en ondernemen zelf niets, maar wel kommentaar geven,
helaas te weing face to face maar wel achter de rug om!!!
Goed lezen de laatste zin, VEEL!!! niet allemaal...gelukkig....!
Vind het zelf niet leuk dit te schrijven over een Indo, maar zo gebeurd het helaas wel vaak.
en U kent mijn nieuw mailadres.

Armand’s colomn 2
Een dezer dagen kwam ik dit tegen van een collega muzikant van Ben Poetiray'.
Ook muzikant èn oud Duitslandganger, bassist geweest bij Frank Franken Selection, heeft overigens niet zolang bestaan
hoor ik van een medemuzikant omdat Frank in die tijd nog wel eens gauw van band wisselde.
Foto's met hem zijn er nog plenty op internet, daar mag hij best trots op zijn toch, al was het even...maar geeft dat een
vrijbrief om zo degenerend over een collega te schrijven die nog steeds in de picture staat...is mijn vraag.
Alleen de ( door mij, vet gedrukte) regels zeggen méér van de gefrustreerde, jaloerse, betweterige en rancuneuse(?)
schrijver die ik niet met name wil noemen uit respect voor de oudere muzikanten, die toch de Indomuziek op kaart
hebben gezet. Ik denk dat hij ook tegen de 80 loopt.
Over Ben. Poet Bassi Poet hoe degenererend. 13 letters gebruiken, heel lang over nagerdacht gezien zijn hoge leeftijd om
een passende naam te vinden, heb er maar 3 nodig voor de schrijver zonder na te denken.
De bewuste FaceBook reactie op een videoopname van Indorock USA 2002 waarin Ben de solo ombeurten met Max
Tahalele deed.
Beste mijnheer Ronny Timmermans!!! hoe toch deze? kan tog nie....en 'k zie in het midden Max Tahalele R.I.P. daar
spelen die is wel echt 100000000000000000000000000000 x beter dan die Poet Bassie Poet..... die Poetiray mag nog
geen eens de veters van Max zijn schoenen vastmaken kom op ey!!! en AUB GEEN REACTIE'S OP DEZE VIDEO
WANT 'K HEB VOLKOMEN GELIJK..... WIE KENT DE ALLERGROOTSTE MAX TAHALELE NOU NIET DIE
MIJNHEER MAX IS ECHT EEN GROOTHEID!!!!!!!!!
Max is een geweldig persoon èn muzikant en bovenal bescheiden, die van een collega nooit zal zeggen dat hij het 2-3-45 of 10keer beter kan, helaas zijn er eikels die er nog een paar nullen tegen aan gooien èn nog eisen van een ander dat hij
nog gelijk krijgt ook!! Zo slecht speelt Ben in zijn ogen.

Al te vaak bevestigt men hier weer het al om bekende gezegde. "Als je als Indo even je kop boven de gemiddelde Indo
met je doen en laten uitsteek....moet die kop er af ".... ook vaak door een Indo.
Daarom hebben we ook geen Indische TV of radio programma s zoals zoveel andere import Nederlanders, doorgaan
zo......wat een respect moet je hebben voor een Wietike die jaaaaren een eigen show had als tante Lien.en wat zal zij niet
te horen hebben gekregen in het begin,
Wieteke TOP!!!, RESPECT !!!!!

Armand’s colomn 3
Sorry dat ik me een beetje laat gaan soms, ook niet goed tre praten,MAAR.......
we hebben nog maar een handje vol bekende en gewaardeerde oud Duitsland gangers van de muzikanten, waaronder
Ben ook bij hoort al is hij iets jonger dan de gemiddelde muzikant maar intussen ook AOW'er, wringt daar de schoen dat
de schrijver niet bij die `bekende` behoord.
Dan de bandjes die ooit furore maakten in het buitenland....niet één voltallige meer....
Crazy Rockers, Java Guitars, Eastern Aces, Rocking Teens, Hot News, Edu/ Entertainers en nog maar een paar meer,
door de jaren heen vergeleken met nog maar 10 of 15 jaren terug.
Vergeet niet, dat de meeste spelers van eerstgenoemden al 70jaar of ver daarboven zijn.
Gelukkig hebben we nog enkele andere bandjes die de oude Indorock muziek een warm hart toe dragen maar ook zij zijn
vaak de 50 al gepasseerd.
Vorig jaar werd ik nog door een bekende organisator/promotor Awan uit Jakarta, benaderd een Indorockformatie op te
geven van bekende nog spelende echte Indorock van het eerste uur tot 1964. Ik kwam alleen met Eddy, Woody en Boy
van de Crazy rockers, Hans en Ben van de Java guitars, Roy de Fretes, Nico Fioole ..net 7 man, de rest Rob, Pim, Harry,
Alphons is er mee gestopt of een beetje te oud ( Rudi van Dalm) bevonden. Ook daar houden ze het goed bij... zelfs
weten ze over een altijd wijdbeensspelende imponerende nep-Indo bassist te vertellen die al vanaf zijn zeggen met 6 jaar,
toen al tussen de grootheden speelde in Duitsland. News go fast...
De Indo-avond is niet meer als van 10, 20 of 30 jaar terug, het gaat helaas met rasse schreden achter uit, is daar niets aan
te doen......???....tuuuurlijk wel!! niet zo zeiken...dathet soms niet is zoals het was, als iets in een nieuw jasje wordt
gestoken, dat help de langzame teloorgang een beetje vertragen....!
Laten we ook blij zijn dat er mensen zijn die nog iets proberen te organiseren, zoals Ruben, Benno, Quido, Peggy (
Hengelo), Peter, Raldi en gelukkig nog vele anderen in den lande die ik niet ken die maandelijks nog aan de weg
timmeren,ook met kumpulans, wat ook niet meer zo gemakkelijk gaat als jaren terug om publiek te trekken. Ook zijn er
helaas de zakkenvullers met hun z.g ten bate van goeie doelen, maar die zullen er altijd blijven. Succes allemaal! Hoe
lang hebben wij het nog....

En tot slot FB schrijver, goede muzikant, gewoon doorgaan op FB ...want er zijn er zeker goeie dingen bij, alleen.... laat
je zelf niet zo kennen....
Armand Filon

Zangeres Susy jarig
Zangeres Susy Schimai, bekend van de Union Pacific, New Crazy Rockers en de Eddy C Band
viert haar 60e verjaardag op 12 nov 2014.

For Music Freaks only
Wist U dat
B OS S A N O V A B A B Y ,......,EEN HIT VOOR ELVIS PRESLEY, KOMT UIT DE FILM FUN IN ACAPULCO (met Ursula
Andress, de 1ste Bondgirl), WERD GEREGISSEERD DOOR RICHARD THORPE DIE OOK TEKENDE VOOR JAILHOUSE
ROCK MAAR DAT HET NUMMER WERD GESCHREVEN DOOR HET ILLUSTERE DUO LEIBER EN STOLLER, BEKEND
VAN o.a. Hound Dog, Ruby Baby , Kansas City, Lucky Lips , Love Potion nr.9, OM MAAR WAT TE NOEMEN EN DAT
WOODY ONS NOG STEEDS IN VERVOERING BRENGT MET ZIJN VERSIE VAN DIT NUMMER WAARDOOR
HEINEKEN WELLICHT OP 'T IDEE KWAM HET TE GEBRUIKEN VOOR ZIJN RECENTE TV-COMMERCIAL.
L E T I T B E M E ........VAN ORIGINE EEN FRANS LIED GETITELD, JE T'APPARTIENS, IN 1955 WERD GESCHREVEN
DOOR GERARD BECAUD MAAR PAS 'N WERELDHIT WERD NADAT MANN DAVIS ER IN 1957 EEN ENGELSE TEKST
OP SCHREEF WAARDOOR VELE ARTIESTEN DE GELEGENHEID KREGEN HET NUMMER OP TE NEMEN, o.a., Andy
Williams, Brenda Lee, Willy Nelson, Bruce Springsteen,The Sweet Inspirations en Bob Dylan, MAAR DE MEEST POPULAIRE
VERTOLKING KWAM VAN THE EVERLY BROTHERS MET JERRY ALLISON (The Crickets) OP DE DRUMS DIE OOK
ACHTER DE TROMMELS ZAT BIJ HUN HIT, TILL I KISSED YOU.
T E Q U I L A..........IN 1958 EEN NUMMER 1 HIT VOOR THE CHAMPS, OORSPRONKELIJK WAS BEDOELD ALS BKANTJE EN DAT DE BAND JARENLANG HEEFT GEPROFITEERD VAN HET ENORME SUCCES VAN DIT NUMMER
EN WERELDWIJD IS OPGETREDEN ONDANKS DE VELE PERSONEELSWISSELINGEN o.a. met de gitarist Glen Campbell,
de latere hitzanger, MAAR ALTIJD MET DE COMPONIST DANNY FLORES (Chuck Rio ) OP SCHEURENDE SAX EN "DE
STEM" BIJ DIT NUMMER
D O Y O U L O V E M E.........IS GESCHREVEN DOOR BERRY GORDY (Motownbaas ), OORSPRONKELIJK WAS
BEDOELD VOOR THE TEMPTATIONS MAAR DOORDAT ZIJ OP DE OPNAMEDAG NIET AANWEZIG WAREN HET
DOOR THE CONTOURS ( met begeleiding van The Funk Brothers) OP DE PLAAT WERD GEZET EN ER BOVEN
VERWACHTING EEN 3de PLAATS IN DE BILLBOARD MEE BEREIKTEN WELK SUCCES IN 1987 NOG EENS WERD
HERHAALD DOOR HET NUMMER TE GEBRUIKEN IN DE SUCCESFILM DIRTY DANCING.
K A N S A S C I T Y......AL IN 1952 WERD GESCHREVEN DOOR HET DUO LEIBER(muziek)STOLLER(tekst) VOOR
LITTLE WILLIE LITTLEFIELD,BOOGIEWOOGIEPIANIST/ZANGER, DIE HET OOK OPNAM MAAR PAS NADAT
WILBERT HARRISON HET IN 1959 OP DE PLAAT ZETTE BELANDDE HET OP NUMMER 1 IN DE HITLIJSTEN EN
WERD DAARNA NOG DOOR ZEKER 300 ARTIESTEN GECOVERD o.a. ( Little Richard, The Beatles, Trini Lopez ) EN HET
OOK NIET ONTBRAK OP DE SPEELLIJSTEN VAN DE INDO-BANDS IN DE JAREN 60.
T E L L I T L I K E I T I S......IN 1966 ONVERGETELIJK OP DE PLAAT IS GEZET DOOR AARON NEVILLE (u weet wel
met dat enorme lichaam en engelenstem) WERD GESCHREVEN DOOR DAVIES/LEE DIAMOND EN DAT DEZE LEE
DIAMOND, TENORSAXOFONIST BIJ LITTLE RICHARDS BEGELEIGSBAND THE UPSETTERS, IN DE JAREN 50 ALS
DRUMMER OP DE LOONLIJST STOND BIJ BLUESLEGENDE ROY BROWN MAAR DAN ONDER ZIJN EIGEN NAAM
WILBERT SMITH.

Hans de Wekker

MIJN ALLEREERSTE GRAMMOFOONPLAATJE
INDO PRIVE ZOU GRAAG VAN ZIJN LEZERS WILLEN WETEN WELKE DE 1 STE GRAMMOFOONPLAAT
WAS DIE DOOR HEN IS AANGESCHAFT OF MISSCHIEN GEKREGEN EN WELKE HERINNERINGEN ZIJ
DAAR AAN HEBBEN.
Stuur uw mailtje naar indoprive@gmail.com en wij publiceren uw verhaal
Hieronder een voorbeeld van Hans de Wekker.
Mijn allereerste GRAMMOFOONPLAATJE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Van mijn eerst, zelfverdiende geld ( krantenwijk Binnenhof) kocht ik in 1956 als 14-jarige, mijn eerste
grammofoonplaat, TUTTI FRUTTI van Little Richard op 78 toeren. In dat zelfde jaar schafte ik mij ook LONG TALL
SALLY aan, eveneens van deze oer-rocker maar dan wel op 45 toeren en beide op het RONNEX-label. ( bezit ook
opnamen op de labels MOONGLOW, SPECIALTY en LONDON)
Zijn wilde, extravagante stijl en performance kunnen mij nog steeds bekoren en bemerk na al die jaren dat zijn
dampende sound nog niets aan kracht heeft ingeboet.

MIJN ALLEREERSTE GRAMMOFOONPLAATJE

Ik kocht genoemde platen bij Sprengers Platenzaak , gevestigd in de Passage te Den Haag. Op de
begane grond de klassieken en op de 1ste etage de Jazz- en Rock & Rollplaten. Het moge duidelijk
zijn, dat de 1ste etage mijn terrein was.
Ik ben overigens nog altijd in het bezit van die platen en bezit ook filmbeelden van deze nummers uit
de rockfilms DON'T KNOCK THE ROCK en THE GIRL CAN'T HELP IT waarmee ik bij het laten
beluisteren van de platen en tonen van die beelden de echte liefhebber altijd weer weet te verrassen.

Hans de Wekker

10 jaar stichting Amurang
Woody Brunings formeerde voor een speciaal
optreden op 11 oktober in het Leeuwarder Schaaf
City Theater een gelegenheidstrio samen met Eddy
Dijkstra en Chris Latul. Dit ter gelegenheid van het
tienjarig bestaan van stichting Amurang.
Voorzitter Ritsko van Vliet had hiervoor zijn
muzikale vrienden Indorocker Woody Brunings en
Friese troubadour Eddy Dijkstra aan elkaar
gekoppeld, vanwege het thema van het jubileum
„Nederland Indonesië Verbonden‟. Woody vond
zijn artistieke kompaan Chris Latul bereid om het
trio Amurang compleet te maken.

Het unieke optreden maakte diepe indruk op het
publiek vanwege de perfecte harmonie van
stemmen en gitaarspel, maar ook door de passie en
betrokkenheid van de zangers. De set bestond uit
songs die een link legden met het werk van de
stichting, het helpen van kansarme kinderen en
jongeren op Noord-Sulawesi.
Het refrein van het openingsnummer ???????
zongen ze beurtelings in het Engels, het Fries en
het Indonesisch. „Teach your children’ verwees
naar de onderwijsprojecten van stichting Amurang.
„You got a friend‟ onderstreepte de steun die de
kids in Amurang krijgen. Woody zette tenslotte de
finale van de Amurang Droomshow in met „You
never walk alone‟.
De stichting bouwde 8 jaar geleden een tehuis voor
kinderen die lopend uit Poso naar Amurang
vluchtten.

Lezersrubriek
Reactie van Hans Javalin op het artikel van Melvin Maurice Franken uit de 75 e editie van Indo Privé /Lezersrubriek

Beste Eddy Chatelin!
Wij zijn al heel lang bevriend en daarom vind ik de publicatie van ene Melvin in Indo Prive scheinheilig.
Alles wat daarin staat heeft die Melvin waarschijnlijk als informatie van zijn “lieve moeder” gekregen, die jij ook als een
onbetrouwbaar iemand in Denemarken heb mogen meemaken en in geen een punt op waarheid berust, integendeel.
Woody vertelde onlangs, dat tijdens jullie tournee in de Scandinavische landen na 1964 met Franky en zijn vrouw,Franky en
zijn vrouw weg wilden en in stilte geld wilden opnemen. Sidney zag hun weggaan en wekte Woody, waarop zij Franky en
zijn vrouw volgden en vaststelden dat ze stilletjes geld wilden opnemen. Dat hebben Sidney en Woody weten te voorkomen
en een paar dagen waren ze, zonder geld, met de noorderzon vertrokken, eveneens de woorden van Pim, de bassist.
Zij is voor mij nooit in Kopenhagen geweest om geld te halen bij The Javalins, dit kapitel was reeds in end zomer 1964
afgesloten en alle gages waren korrekt uitbetaald.
Hier hadden Franky en zijn vrouw dus geen geld om naar huis te gaan en niet met The Javalins!
Ik heb Franky twee maanden later nog opgezocht en over nog uit te betalen gage is nooit een woord gezegd, omdat die niets
te betalen viel!
Hier heeft “Die lieve moeder” Melvin een volstrekt verkeerde inforrmatie gegeven, bij The Javalins is er nooit and I repeat
nooit een onzuiverheid bij de uitbetaling van de gage geweest! De afrekeningen met The Javalins waren altijd korrekt en als
langjarige colleges, had jij dit moeten weten en toch publiceert Indo Prive deze leugens. Als langjarige college had JIJ mij
moeten bellen en op de hoogte brengen van dit schrijven, want als slot van dit artikel schreven jullie dat Indo Prive zich
distancieert van eventuele onwaarheden in dit artikel, dus jullie wisten wel degelijhk dat er iets niet klopte en waarschuwden
mij niet, dit is voor mij scheinheilig.
Ik heb in mijn loopbaan 6 succesvolle bands opgericht en nooit, nooit is er enig dispuut geweest over geld, NEVER! En dat
weet jij ook! En toch publiceert Indo Prive dit artikel. Dit noemt men in Duitsland RUFMORD, hier heeft INDO PRIVE,
DOOR DEZE LEUGENS TE PUBLICEREN; MIJN PERSOON EN THE JAVALINS DOOR DE SLIJK GEHAALD, weet
je hoe de amerikaan zoiets en jullie zogenaamde vrijheid van meningsuiting noemt, BS!
Dit is eerst maar mijn reactie op jouw bericht op Facebook, nu bereid ik mijn gedetailleerde repliek op dit leugenachtige,
laffe artikel van ene Melvin voor.
(volgens Gerard Buskop geen Melvin Franken maar Melvin Warneck)

Ook hier distantieert de Redactie van Indo Privé zich van elke eventuele onwaarheden die in dit document geschreven
staan.

Still nagging after all these years 1
De bovenstaande titel is natuurlijk een woordspeling op de titel van het prachtige “ Still Crazy after all
these years” van Paul Simon. (staat ook op mijn CD “Ballads for a Special Person’’)
Ik kom op de woordspeling, omdat het mij steeds weer verbaasd, dat na meer dan een halve eeuw nog
steeds een I-Rock polemiek plaats vindt. Hier is natuurlijk niets mis mee, als al die verhalen maar op
waarheid zouden berusten. Het wordt bovendien steeds lachwekkender, hoe de stories bijkans
mythologische vormen aannemen en steeds verder --voor eigen glorie- verdraaid, geromantiseerd of
geheroïseerd worden.

Wat moeten die snotneuzen van 60+ of nog jonger toch van de zich zelf vol trots I-Rocker noemende
oudere heren denken. „‟Iconen‟‟ die op hun oude dag kijvend en met modder gooiend over de vloer rollen
ipv. op hun oude dag lekker muziek makend richting eeuwige jachtvelden te kuieren. Je zal maar in het
heetst van de strijd je gebit kwijtraken of een heup breken. Geen gezicht toch tussen zes planken ?
De laatste aanleiding voor „‟bolle wangen‟‟ onder de helden van weleer, was een ingezonden stuk. Het
werd ingezonden door de zoon van wijlen de roemruchte Zanger – Leadgitarist en tevens het Gezicht van
de Javalins.

De inhoud was volgens mijn jeugdvriend Hans Bax alles behalve vleiend voor hem en de Javalins en
bovendien niet op waarheid berustend. Toch werd het berichtje door Eddy, zich terecht beroepend op de in
Nederland zo hooggeprezen vrijheid van meningsuiting, geplaatst in IP.
Het kan wel in de USA als BS omschreven worden, maar gelukkig leven we in Nederland.
Jammer dat zo‟n onzin verhaal een goede relatie tussen oude rotten als „‟Mr. Staccato Riff‟‟ Eddy
Chatelin en Hans Javalin kan vertroebelen.
Eddy is de man die hoe druk hij het ook mag hebben altijd bereid is in te springen als Hans hem nodig
heeft voor de Legends. daarom geloof ik beslist niet dat het boze opzet van Eddy is geweest om het
nietszeggende stuk te plaatsen

Still nagging after all these years 2
.

Je mag zeggen wat je wilt van mijn jeugdvriend Hans (‘’ Gado Gado stand by’’), maar ik ben er
zeker van dat hij nooit zal sjoemelen met gages.

Het was voor de hand liggender geweest, als Hans de stoute schoenen aangetrokken had en de
personen in kwestie persoonlijk aangesproken had, zonder zich te verschuilen achter anderen.
Dit is er weer een voorbeeld van hoe de meest idiote verhalen de wereld ingeroddeld kunnen worden
en als je niet oppast, straks een eigen leven kunnen gaan leiden in het toch al zo roddelzieke
I-Rock cirquit.

Hans is trots op ‘’zijn’’ Javalins en terecht. Hij had een paar schitterende musici bij elkaar
waaronder de briljante Freek , maar niet te vergeten de veelzijdige Robby Latuperissa.
Ik ben er van overtuigd, dat zo’n verwarrend verhaal van een bezorgde moeder aan haar zoontje de
glans van deze top band niet zal doen verbleken.

W.R.Brunings

Ine De Feniks R.I.P

Ik las dat jullie Pasar Malam in Nederland op 18 Otober is en ook op 19 October van dit jaar?
Of was het volgend jaar?
In ieder geval op 18 October van dit jaar begroeven wij helaas onze vriendin Ine de Feniks. Ine heeft vele mensen
gekend en was ook kind aan huis bij ons aan de Rijswijkseweg in Den Haag toen wij allen daar nog woonden, met
onze lieve moeder, die wij ook helaas hebben moeten verliezen.

Ine is dus voor allen die het niet wisten, op 26 September overleden. Ik ben dus Ine's long time friend en dacht
altijd, en heb het ook aan Ine gezegd, "jij bent onkruid en onkruid vergaat niet". Helaas, onkruid vergaat wel, zo
jammer.
Anderen die wij gekend hebben en ook niet meer op aarde zijn, die dus ook kind aan huis waren bij ons in Den
Haag, heel jammer dat wij hun hebben moeten verliezen, heel jammer. Wij missen ze allen. Maar het leven gaat
door, zelfs onder de meest vervelende omstandigheden.

Ik hoop dat dit belangrijk genoeg is om aan jullie te zenden en anders, zal maar niet zeggen, wij willen positief
blijven, nietwaar?
Millie Fisser-Bax

Scorpio Party 2014

Ticketing Paard van Troje
Prinsegracht 12
+31(0)70 750 3434
jelle@paard.nl

26-okt-2014
Ticketing Paard van Troje
Prinsegracht 12
+31(0)70 750 3434
jelle@paard.nl

Crazy Rockers, 8 nov 2014 De Sniep, Zoetermeer

The Crazy Rockers
Een van de meest legendarische Indo-rock groepen uit de
jaren 60 is wel de Haagsche Crazy Rockers.
Wat aanvankelijk in 1959 als een geintje begon werd
later een sensatie op muzikaal gebied.

De organisatoren zijn verheugd om de Crazy Rockers
weer op het podium te hebben.
De band bestaat uit: Woody Brunings (gitaar en zang),
Eddy Chatelin (gitaar en zang),
Boy Brostowski (drums), Louis Drabe (basgitaar) en
Chris Latul (solo-gitaar).

TEAM ROCK AROUND THE SIXTIES
ELKE ZONDAGMIDDAG VAN 13U TOT 16U

Vincent,

Arnold,

Eddy C,

Hans en Ron

Indo Privé Top 20 video’s

1x klikken hieronder om de video’s te bekijken
1 Donau wellen / Carioca
2 Ajoh Den Haag
3 Poco poco style
4 Just out of reach
5 I‟m Comming home
6 God dank ik ben een Indo Boy
7 Beautiful Hawai
8 I‟m in love again
9 Ramona
10 In the still of the night
11 Juanita
12 18th century rock
13 Kasian Den Haag
14 Waktu potong padi
15 Shake rattle and roll
16 Sepanjang jalan
17 What I say
18 To soon to know
19 Indonesië ik hou van jou
20 Waarom daarom

….The Crazy Rockers en de Mariniers Kapel
.…Hans ( Antje Miemat ) en Jody ( HDSoundstudio)
….Ricky Risolles
….Eddy C
….Woody Brunings, Pim Veeren en Eddy C
….Ricky Risolles
….Stella Makadoero en Eddy C
….Jim Pownell and The Hot Jumpers
….Blue Diamonds
….Jack Jersey
….Nick Mackenzie
….Andy en Reggy Tielman
….Wieteke van Dort
….Edu Schalk op Bali
….The Black Dynamites
….Yuni Shara
….Eddy Chatelin
….Benny Poetiray
….Anneke Grönloh
….Ed Brodie

Indo Privé word gesponsord door
Sir Winston Leisure Center
Gen. Eisenhowerplein 27 • 2288 AH Rijswijk
TEL 070-3 192359 FAX 070-3192430
info@sirwinston.nl

Fred Lammers
Postbus 243• 7600 AE Almelo
TEL 0546- 865811 gsm 06-20582405
info@flamproductions.nl
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