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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. 



Lode bij Omroep Rijswijk

Lode Simons was op bezoek bij Omroep Rijswijk 

om zijn Album Timeless Indorock met Wipe Out Selection te Promoten



Binnenkort komt het derde Album van de Doop Brothers uit



Edy Schalk en de Tielman Brothers

Mijn spontane kampretachtige ' Valley of Tears ' op een eigenwijze manier gebracht met 

THE TIELMAN BROTHERS 1976 ( Hans Bax - Loulou Tielman ( R.I.P.) - Andy Tielman ( R.I.P.) -

Reggy Tielman ( R.I.P.) - Maurice de la Croix - Leo Masenghi ( R.I.P.) en Ben Heijnen ( R.I.P.) met 

aankondiging van Loulou Tielman en dit op de avond georganiseerd zoals hier op de foto door de 

KALONGS ( Norman Molenaar ( R.I.P.) - Edu Schalk en Jan Hesseling ).

Wat een onvergetelijke tijd met de thema : 

" THE TIELMAN BROTHERS BACK IN TOWN ( BREDA ) AFTER 15 YEARS "



FOR MUSICFREAKS ONLY 

WIST U DAT...................................................

M O V E  I T ........... DE 1ste  HIT VOOR CLIFF RICHARD WERD GESCHREVEN DOOR IAN SAMWELL, GITARIST 

IN ZIJN BEGELEIDINGSBAND THE DRIFTERS,  MAAR DAT HIJ NA DE NAAMSVERANDERING IN THE 

SHADOWS DE BAND VERLIET MAAR WEL AKTIEF BLEEF ALS COMPONIST VOOR CLIFF MET O.A. 

DYNAMITE EN HIGH CLASS BABY.

R I V E R  D E E P  M O U N T A I N  H I G H.......DE LEGENDARISCHE OPNAME UIT 1966 VAN PRODUCER PHIL 

SPECTOR, IN AMERIKA FLOPTE MAAR IN ENGELAND DE NUMMER 1 POSITIE BEREIKTE EN DAT SPECTOR 

CONTACTUEEL VASTLEGDE DAT IKE TURNER ZICH TIJDENS DE OPNAME NIET IN DE STUDIO MOCHT 

BEVINDEN  ZODAT TINA, ZIJN VROUW, ONGESTOORD HAAR ZANGPARTIJEN IN KON ZINGEN BIJGESTAAN 

DOOR VELE  PROMINENTE MUSICI  w.o. BARNEY KESSEL/GLEN CAMPBELL (gitaar), CAROL KAYE (bas), EARL 

PALMER (drums), NINO TEMPO/JIM  HORN (sax)  e.v.a.

P R E T E N D...................IN 1953 DOOR NAT KING COLE PRACHTIG VERTOLKT ALS BALLAD,  IN 1959  

VOORZIEN VAN EEN ROCKJASJE, DOOR CARL MANN DE HITPARADE WERD INGEZONGEN EN DAT DEZE 

VERSIE HEDENTENDAGE NOG ALTIJD SWINGEND WORDT GEBRACHT DOOR EEN HEUPWIEGENDE WOODY 

MET STACCATO GUITAR RIFFS VAN EDDY EN WELLICHT MEDE DAARDOOR  EEN ONVERWOESTBARE 

ROCKKLASSIEKER IS GEBLEVEN.

W H  A  T' D    I   S A Y.................IN 1959 OP DE PLAAT IS GEZET DOOR RAY CHARLES (tevens componist)  OP 

HET ATLANTIC LABEL MET JERRY WEXLER ALS PRODUCER EN MET PART 1 EN PART 2 RUIM  6 1/2 MINUUT 

IN BESLAG NAM WAT VELE ARTIESTEN NIET WEERHIELD HET NUMMER OOK OP TE NEMEN ZOALS, 

BOBBY DARIN, ETTA JAMES, JERRY LEE LEWIS, ,JIMI HENDRIX EN THE BEATLES  MAAR DAT DE OPNAME 

VAN JOHN SCOFIELD (gitaar) EN DE INSTRUMENTALE UITVOERING VAN JIMMY SMITH (orgel) TOT MIJN 

PERSOONLIJKE FAVORIETEN BEHOREN.  

I 'M  W A L K I N G...............IN 1957 DE 18de MILJOENEN-SELLER VOOR FATS DOMINO IN DAT ZELFDE JAAR 

TEVENS EEN KASSUCCES WERD VOOR RICKY NELSON EN DAT OP BEIDE OPNAMES DE LEGENDARISCHE 

STUDIO DRUMMER EARL PALMER ACHTER DE DRUM-KIT ZAT DIE OOK DRUMDE OP TUTTI FRUTTI (little 

richard), SUMMERTIME BLUES (eddy cochran),LAWDY MISS CLAWDY (lloyd price),DONNA (ritchie valens),HURT ( 

timi yuro), I CAN'T STOP LOVIN' YOU( ray charles), UNCHAINED MELODY( righteous brothers) OM MAAR WAT TE 

NOEMEN.

Y O U  N E V E R  C A N  T E L L....IN BEGINJAREN 60 DOOR CHUCK BERRY GESCHREVEN TIJDENS ZIJN 

VERBLIJF IN DE GEVANGENIS  PAS IN 1964 DOOR HEM OP DE PLAAT IS GEZET EN DAT EMMYLOU HARRIS 

HET IN DE TITEL OPGEPOETST TOT, YOU NEVER CAN TELL , C 'EST LA VIE,  ER IN 1977 DE WERELD MEE 

VEROVERDE EN HET NUMMER ZOWAAR VOOR DE 3e MAAL IN DE SCHIJNWERPERS KWAM DOOR HET TE 

GEBRUIKEN IN DE CULTFILM PULP FICTON ( john travolta) EN DOOR INDO BANDS IN DUITSLAND 

OMGEDOOPT TOT JENEVER CAN TELL NU NOG ALTIJD WORDT GEHOORD OP KUMPULANS MET PRIMA 

VERTOLKINGEN VAN o.a. STELLA, GABY EN EDITH.

Hans de Wekker



MIJN ALLEREERSTE GRAMMOFOONPLAATJE

INDO PRIVE ZOU GRAAG VAN ZIJN LEZERS WILLEN WETEN WELKE DE 1STE GRAMMOFOONPLAAT 

WAS DIE DOOR HEN IS AANGESCHAFT OF MISSCHIEN GEKREGEN EN WELKE HERINNERINGEN ZIJ 

DAAR AAN HEBBEN. (Hans de Wekker)

Mijn allereerste GRAMMOFOONPLAATJE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Toen ik een jaar of zestien was waren de Crazy Rockers mijn idolen. En ik had nooit durven dromen dat ik nu met een 

van die jongens op het podium zou staan met veel plezier. 

Bij Bolland aan het Stationsplein in Den Haag kocht ik mijn eerste plaatje. Volgens mij in die tijd 3 gulden en 75 cent.

Het was de Mama Papa twist met aan de andere kant de Third Man.

De meeste tieners uit die tijd kochten daar hun favoriete grammofoon plaatjes. In regen en wind kwamen zij op de 

Bromfiets of lopend  om daar hun zakgeld te spenderen. Ik hoor mijn vader nog zeggen toen ik thuis onmiddellijk met 

trots mijn pas gekocht plaatje afspeelde: Als ik dat zo hoor moet jij nog heel hard oefenen kerel, maar uiteindelijk ben 

ik onder de bezielende leiding van Eddy C er toch gekomen. He Pa!!!!!!

Ron Lamster



Lezersrubriek
26 oktober jl. traden de Crazy Rockers op in het Paard van Troje. Met de wervelende show van vorig jaar,toen versterkt 

met 2 leden van de Golden Earing, nog in ons hoofd wilden we deze ouwe rockers graag weer zien. Voor deze energieke 

oude mannen, allen de 60 al ver gepasseerd, leggen wij met plezier 200 km af naar Den Haag.

We kregen waar voor ons geld!

Wat een prachtige show met rock and roll muziek van een niveau waar menig jongere band nog lang niet aan toe 

komt. De Crazy Rockers zijn niet blijven hangen in de indo-rock maar brengen daarnaast ook de moderne nummers.

Je verbaast je over de geestdrift waarmee Eddy Chatelin en Woody Brunings de muziek laten klinken, zij zijn toch de 

oudsten van het stel. Je verbaast je over de soepelheid waarmee ze hun gitaren bespelen en Woody brengt met zijn 

fluwelen stem de zaal in vervoering en springt nog steeds onvermoeid over het podium. Boy Brostovski ,een drummer 

van formaat, leidt de band met een strak ritme. Samen met de inbreng van de "jonkies", Chris Latul en Louis Drabe, 

hebben ze een repertoire dat garant staat voor een geweldige avond. Het geeft je een energie waar je nog een lange tijd van 

kan nagenieten.

Binnenkort, 8 november, treden ze weer op in Zoetermeer, Hotel De Sniep en wij zullen er bij zijn!

Meino en Ron Coenraad.

Helaas iets te laat binnengekomen, maar alsnog geplaats.   

Hier een link van het optreden in de Sniep    http://youtu.be/IoBa75TZHQs

Redactie IP

======================================================================================

Het was 2 november alweer de 2e verjaardag van Harry James zonder hem.

Het gemis blijft….!

De Crazy Rockers, Woody, Harry, Eddy, Boy en Pim

en wat te denken van The Selection van Eve & Jim

Maar ook The Selection van Freek Franken

willen hem alsnog bedanken

Met Wendy & the Gardenias in Mexico gespeeld

daar heeft hij zich geen moment verveeld

Bij de Hot Jumpers was het ’n soulvolle tijd

daar heeft hij Oscar mee verblijd

Met de Jugglers van de Hoopers en Joyce Tielman

verdiende hij ’n dik belegde boterham

The Fellows, Matahari, The Seven Aces,.. iets vergeten

u moet niet klagen

Het liefst zou ik alles nog eens aan Harry James willen vragen.

Hans de Wekker

http://youtu.be/IoBa75TZHQs


Lezersrubriek
Wie is die Indorein dan?  

Vrijheid van meningsuiting is in het leven geroepen om andere redenen dan je denigrerend en racistisch te uiten over je 

medemens, die op een onschuldige wijze een beetje vertier zoekt in gelegenheden waar je met vrienden gezellig naar 

muziek kunt luisteren en dansen, of lekker eten. 

Natuurlijk, hier in Nederland mag je doen en zeggen wat je wilt. Wij Indische Nederlanders hebben daar altijd moeite mee 

gehad, want bescheidenheid werd ons met de paplepel ingegeven, niet te verwarren met onderdanigheid.

Het is ook niet afhankelijk van je afkomst beleefdheid en respect te mogen tonen voor een ander, onwillekeurig of dit de 

culturele interesses, materiële situatie, het uiterlijk of de gezondheid betreft. 

Indorein voelt zich geroepen om de Indorockmuziek en de Indische restaurants in één adem te noemen, wel op een zeer 

onaangename wijze. Beweert Indorein zelf  muziek te hebben gespeeld? Was dit heerschap ooit zelfstandig ondernemer, 

als muzikant of als restaurateur,  en beseft hij dat je als zelfstandige het niet redt met 40 uurtjes per week? Ik betwijfel dit

ten zeerste! 

Ik vermoed dat er niemand is die met zo een onaangenaam personage het leven wilt delen! 

Indorein weet waarschijnlijk niet wat werken is, ook niet wat het betekent een gezellige avond te verzorgen voor anderen!  

Lekker in je eentje naar Bach luisteren, naar de biljartclub, bij 

Mc Donald eten. Niemand voelt de behoefte een ander te kleineren om dit soort onbenul.

Onze Indorockers zorgen altijd voor een ontspannen sfeer, waar we af en toe gezellig met onze oude vrienden kunnen 

vertoeven en dansen….. 

Wij gewone gezellige leuke hardwerkende in Indië geborenen en aanhang, willen absoluut niet in één adem genoemd 

worden met zo’n arrogant randfiguur!   

Madeleine 

=======================================================================

Als 78 jarige Indo en wonend in California vind ik het commentaar van indorein misselijk makend.

Indorein heeft de mentaliteit van de doorsnee Nederlander overgenomen, namelijk wanneer hij niet ergens mee eens en 

dan maar persoonlijk worden. Op zijn Hollands gezegd: Bah!

Hier beneden zien jullie mijn definitie van een Indo ( staat ook op mijn web):

We are Indo’s, not equal, but more different. We are sober and magic. We eat Indonesian food, but also Dutch stew. Some 

of us are brown with blue eyes; others are blond with black eyes. We are not half Dutch and half Indonesian or whatever 

you might think. We are something special with our own culture. I do not go along with those who say that we need to 

adapt to the Dutch or the Indonesian culture. We are different and ourselves; unique. I am not Dutch or Indonesian. I am 

an Indo with a particular culture and history. And the Dutch, Indonesians and any other culture must respect that. An Indo 

culture in all its individuality and uniqueness! 

Het ga jullie goed IP en tot hoors.

Ronny Geenen,  Glendora, Ca 91740

Http://MyIndoWorld.com

http://myindoworld.com/


Lezers rubriek

Hallo Eddy,

Wij kennen elkaar. Ik zie jou nog staan at LAX (Los Angeles airport in Los Angeles) en ik begroet jou, want jullie zijn hier 

met een band uit Nederland om te spelen. Het jaar is....sorry, ik vergeet, maar Hans Bax, mijn jongere broer is in dezelfde 

band en jullie spelen geweldig goed.

Weet je Ed, wij hebben een Hollandse jongen, hij heet, Jeroen Kors, behuisd voor 5 maanden in Amerika. Hij studeerde at 

Long Beach State (een college in Southern California en deze universiteit is in Long Beach, niet zo ver van ons. Wij kenden 

Jeroen zelf niet, maar iemand had een tehuis voor hem nodig en wij hebben zonder meer "ja" gezegd, we hadden plaats en 

daar kwam Jeroen met een taxi bij ons thuis ook van LAX.

Ik vertel over Jeroen, die nog steeds een goede vriend van ons is, hebben die goede relaties met hem gehouden en hij is 

intussen getrouwd en heeft 2 schattige dochtertjes. Hij woonde al ver van ons in Amsterdam ergens, en nu woont hij met 

zijn familie op Aruba, op 1 van de ABC eilanden, weet je nog?

In ieder geval, toen Jeroen hier was zei hij tegen mij, "alleen in Amerika wordt men wereld beroemd". Je kan zo goed zijn in 

anything, maar speciaal in de muziek, maar zonder dat je in Amerika woont, maak je het niet in de wereld. De Beatles zijn 

"living proof" daarvan, nietwaar? Is het "the Beatles" of "the Beattles?". Ik weet wel dat zij wereldberoemdheid hebben 

gekregen in Amerika. Andy Tielman b.v. die zo'n prachtige stem heeft, is helaas nooit naar Amerika gekomen voor die 

stem, zo heel jammer. Het is wel waar wat o.a. mijn echtgenoot zei, "Engels was de taal van de Beattles, dus het was 

makkelijker voor hun" en Gerrit heeft gelijk, maar ik help die groep Dutch/Indonesian jongens wel, ok?

Ik zou heel graag dat Lode Simons met zijn band hier komt, voor een kans weet je. Wij hebben nog steeds de rock 

muziek hier en het is nog steeds heel, heel populair hier en de spelers worden zo oud en spelen nog. Ik kan b.v. niet meer 

van de lach als ik die oude Amerikaan zie, met zijn grote mond, maar voorlopig, zijn band is nog gewild hier en hoe!!! Men 

moet jongere mensjes hebben, vind ik en die jonge gezichtjes zijn zo schattig om te zien, leuk, om te zien, maar nu in 

Amerika, alsjeblieft. We weten dat het duur zal zijn en wij hebben helaas geen geld, maar je weet nooit. Is het mogelijk 

Eddy om deze talentvolle groep hier te brengen? Op de 1 of andere manier worden ze wel ondergebracht hier weet je. Wij 

doen ook ons best. Het zou te jammer zijn "to have all that talent go to waste", zoals men dat hier zegt. Vind je ook niet 

Ed? Groetjes aan Woody, die ik ook ken. Hij was kind aan huis bij ons in Den Haag, lang geleden zeg!....Millie

Beste Millie, ik zal de boodschap doorgeven. Lode zal zeer verheugd zijn met dit bericht.

Eddy Chatelin



Lezers rubriek

Met verbazing en onderdrukte woede heb ik moeten horen dat er in een voorgaande editie van Indo Privé een verhaal is 

geplaatst, waarin staat dat Hans Bax, voormalig bandleider van de Javalins, financieel wanbeheer heeft gevoerd over de 

gage van één van de bandleden van de Javalins gedurende hun tournee destijds in het hoge noorden van Europa.

Omdat Indo Privé een blad is dat een zeer wijd lezersgebied kent, zowel binnen Europa als ver daarbuiten, voel ik me 

genoodzaakt om op het verhaal te reageren. Men kan hier luchtig overdoen, maar wij allen weten dat in het achterhoofd van 

de mens vaak gedachten blijven hangen, zoals: “waar rook is, is vuur”. Dit wil ik voorkomen, want het verhaal is ver 

bezijden de waarheid. 

Als toenmalige echtgenote van Hans Bax heb ik intensief deelgenomen aan het leven van de Javalins en hun muzikale 

reizen. Als geen ander heb ik persoonlijk ervaren dat Hans, gedisciplineerd als hij is, meteen na terugkomst van elk 

optreden, op een zeer integere en consciëntieuze wijze de gages van de band-leden en evt. onkostenvergoedingen 

berekende. Het was altijd nachtwerk of bij ochtendgloren en waren het bovendien ingewikkelde berekeningen waarmee hij 

telkens te maken kreeg: Deense en Zweedse Kronen die omgerekend moesten worden naar Duitse Marken. 

Nógmaals, wat er verteld en geschreven is, is absoluut niet waar! Bovendien is het buiten alle proportie om óók te schrijven 

dat Hans zich tijdens boven-genoemde optredens onrechtmatig geld zou hebben toegeëigend.

Hans heeft een dergelijk onwaar verhaal niet verdiend. Óók komt het mij vreemd voor om deze nonsens bijna 60 jaar (!) na 

dato via Indo Privé naar buiten te brengen.

Hierover kan ik niets anders zeggen dan dat het om zielig gedrag gaat.

Irene Pastora

=======================================================================================

Als INDO Rock liefhebber klim ik in de pen om

te pleiten voor rust,kalmte en waardigheid in de ontstane polemiek

tussen Eddy Chatelin en Hans Bax.

Wij willen zo lang mogelijk genieten van deze twee INDO Rock reuzen

op de podia, iets wat deze heren heren m.i. ook een weinig verplicht 

zijn naar hun fans/volgers.

Laten THE LEGENDS hun naam waarmaken !

INDO Rock fan van het 1ste uur.

Hans deWekker



Lezers rubriek

Op zondag 2 november 2014 heeft albert van Prehn <albertvanprehn@outlook.com> het volgende geschreven:

Geacht redactie team indo prive.

Ik lees de inhoud wel eens als ik die krijg toegestuurd van een van mijn vrienden, ik heb eens verzocht om me op de 

mailinglist te zetten maar blijkbaar had men daar geen behoefte aan, dat kan zo zijn, want wie ben ik om mij daarover druk 

te maken. Ik moet zeggen als wat kritisch ingesteld persoon, die velen reeds in het harnas heeft gejaagd in indo land met zijn 

hollandse openheid, dat ik wel waardering heb voor het initiatief.

laten wij eerlijk zijn, in indoland willen wij een heleboel, maar als het erop aan komt gebeurt het door slechts weinigen als

er iets van de grond moet komen.

Zelf ben ik een van die weinigen en weet uit ervaring dat je beter je stil kunt houden dan jouw mond te roeren al is dat on-of 

terecht. tenslotte zijn we allemaal indo mensen met een ruwet inslag. De ene keer scoor je wel en heb je alle indo's op de 

hand en de andere keer verguizen ze je, maar ....en daar kom ik de heer Armand Filon, de opa van mijn kleinzoon, dus we 

zijn familie gerelateerd, al blijkt het niet in de praktijk zo te zijn, inderdaad men heeft iets tegen je, maar men zegt het niet 

ronduit. Ook kliekjes vorming en achteraf roddelen, is iets bekend bij indo;s. Nu zijn er weer een paar boos, de waarheden 

mag je niet noemen.

DAT is zo de pest aan het indo gebeuren, en in deze raak ik weer de lange tenen aan, het artikel over Ben Poetiray doet me 

echt denken aan de indomuziek wereld waar men vergelijkingen maakt en dan een eigen mening geeft die onterecht is. Wie 

speelt waar beter is mijn vraag. Ik heb zo vaak meegemaakt onder muzikanten dat men liever ten gunste van zich zelf 

afkraakt dan complimenteert.

Het is niet eens indo eigen, want ik speel ook in het ned. circuit en daar gebeurt het ook, alleen is men daar veel minder mee 

bezig.

Wie is beter is de vraag, en dat is JUIST een vraagstelling die PERSOONSGEBONDEN is.

Als muzikant zeg ik, je bent beter als je MUZIEK maakt en niet op de routine tour gaat, zoals zo vele bands die op de vele 

avonden hun repertoire door draaien en dan huiswaarts keren.

Zelf weet ik uit ervaring dat het niet anders kan en TOCH zit er verschil in hen die het BELEVEN en hen die de avond zo 

snel mogelijk voorbij willen zien gaan.

Dus in mijn ogen is iemand beter als hij zijn passie beleeft op de buhne en al kan iemand maar twee noten spelen, je kunt, 

hoe goed je ook denkt vanjezelf dat je bent, ALTIJD iets van die andere leren. Betreft het de muzikant die slechts twee noten

kan spelen zou je bijvoorbeeld kunnen leren van zijn beleving en creativiteit.

Van Ben Poetiray moet ik zeggen dat het een man is die zijn passie op de buhne toont en dat het een man is die rechtuit zegt 

waar het op staat en DAT is iets wat ik in de man waardeer.

mailto:albertvanprehn@outlook.com


Lezers rubriek

Ik sta bekend als een persoon die niet zo in het indo muziek stijl gebeuren staat, ik noem het geen INDO-

rock omdat ik nog steeds de benaming NIET toepasselijk vind, ik heb een andere smaak en passie en dat 

mag toch? Niet iedereen houdt van jazz of klassiek.

Zo is dat ook met mijn muzikale beleving, ik ben meer liefhebber van de Amerikaanse stijl en denken van 

muziek maken. Vergelijking Ben versus Max gaat mank, het zijn twee heel andere muzikanten en 

persoonlijkheden.

Tot slot de reactie van uit de tijd en achterhaald, ja, laten wij eerlijk zijn, het is zo. maar als er een publiek 

voor is, waarom niet?

Als je iets achterhaald en oubollig vindt zijn er legio andere mogelijkheden in de muziek waar je jouw ei 

in kwijt kan.

Wat betreft de Indische muziek scene en de cultuur, tja.........ik herhaal het weer ondanks dat ik een lawine 

van kwade mensen over mij heen krijg, mensen DOE er wat aan, zoek creativietit en denk niet langer dan 

je neus is, op korte termijn. De pasars en kumpulans lopen leeg, ja, verzin er iets anders bij wat WEL 

mensen aantrekt.

Ik weet van het hollandse circuit dat bij hun oldies evenementen bijvoorbeeld WEL publiek trekt. 

De vorige week was hier een oldies evenement in nieuwegein, 700 gasten, lees dit GOED , ajo lui, niet so 

males en gampang dan, de koppen bij elkaar, niet elkaar de loef af steken, zoals het nu gebeurt, het ken 

nog dese. 

GEWOON iets doen, anders alles ilang, weg. ister niet meer. Bersama sama.

Albert van Prehn





Zondag 14 december Kerstparty

Eddy C. and Suzy, en special guests Merel Eve en Danny 

Everett.

Rumah Dansa Kumpulans

Parochiehuis, Oostlaan 38a te Pijnacker. De zaal gaat om 12:30 uur open



31

Kerst Party
Met

Patty en Ed Crawfurd

Duo Ginger



31 december



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 ….The Crazy Rockers en de Mariniers Kapel

2 Ajoh Den Haag .…Hans ( Antje Miemat ) en Jody ( HDSoundstudio)

3 Poco poco style ….Ricky Risolles

4 Just out of reach ….Eddy C

5 I’m Comming home ….Woody Brunings, Pim Veeren en Eddy C

6 God dank ik ben een Indo Boy ….Ricky Risolles

7 Beautiful Hawai ….Stella Makadoero en Eddy C

8 I’m in love again ….Jim Pownell and The Hot Jumpers

9 Ramona ….Blue Diamonds

10 In the still of the night ….Jack Jersey

11 Juanita ….Nick Mackenzie

12 18th century rock ….Andy en Reggy Tielman

13  Kasian Den Haag ….Wieteke van Dort

14 Waktu potong padi ….Edu Schalk op Bali

15 Shake rattle and roll ….The Black Dynamites

16 Sepanjang jalan ….Yuni Shara

17 What I say ….Eddy Chatelin

18 To soon to know ….Benny Poetiray

19 Indonesië ik hou van jou ….Anneke Grönloh

20 Waarom daarom ….Ed Brodie

http://www.youtube.com/watch?v=eN_oQpDN4IE
http://www.youtube.com/watch?v=eN_oQpDN4IE
http://www.youtube.com/watch?v=eN_oQpDN4IE
http://www.youtube.com/watch?v=zbJLcZd3h40
http://www.youtube.com/watch?v=zbJLcZd3h40
http://www.youtube.com/watch?v=MFjT3L3SCL0
http://www.youtube.com/watch?v=MFjT3L3SCL0
http://www.youtube.com/watch?v=w52xGNEROb8
http://www.youtube.com/watch?v=w52xGNEROb8
http://www.youtube.com/watch?v=ilBHC3VV2Ak&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ilBHC3VV2Ak&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=kQBLyLfoqpc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kQBLyLfoqpc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=5mjx7K0nazo
http://www.youtube.com/watch?v=5mjx7K0nazo
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=ElHHM9QGOMs
http://www.youtube.com/watch?v=ElHHM9QGOMs
http://www.youtube.com/watch?v=ElHHM9QGOMs
http://www.youtube.com/watch?v=LCEoGVoAbtY
http://www.youtube.com/watch?v=LCEoGVoAbtY
http://www.youtube.com/watch?v=ux5K9pePGpk
http://www.youtube.com/watch?v=ux5K9pePGpk
http://www.youtube.com/watch?v=60q5SkH4Ol0
http://www.youtube.com/watch?v=60q5SkH4Ol0
http://www.youtube.com/watch?v=RfbTNVrMlfw
http://www.youtube.com/watch?v=RfbTNVrMlfw
http://www.youtube.com/watch?v=RfbTNVrMlfw
http://www.youtube.com/watch?v=dRHr1D3s5aE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dRHr1D3s5aE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dcRaq5nFsII
http://www.youtube.com/watch?v=uOlPBODNBpo
http://www.youtube.com/watch?v=uOlPBODNBpo
http://www.youtube.com/watch?v=zSVb-bEI3fo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zSVb-bEI3fo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iC0bovzKQlg
http://www.youtube.com/watch?v=iC0bovzKQlg
http://www.youtube.com/watch?v=voGu0yqYyNg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=voGu0yqYyNg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CJYo0irevE8
http://www.youtube.com/watch?v=CJYo0irevE8
http://www.youtube.com/watch?v=mi3uBVDmsjM
http://www.youtube.com/watch?v=mi3uBVDmsjM
http://www.youtube.com/watch?v=JvCpf9CR-oA


Sir Winston Leisure Center

Gen. Eisenhowerplein 27 • 2288 AH Rijswijk

TEL 070-3 192359  FAX 070-3192430 

info@sirwinston.nl

Indo Privé word gesponsord door

Fred Lammers

Postbus 243• 7600 AE Almelo

TEL 0546- 865811 gsm 06-20582405 

info@flamproductions.nl

uw gesprekspartner 

voor al uw 

feestelijke zaken en 

zakelijke feesten

Specialist 

in het organiseren

van evenementen

in de Indonesische sfeer

Pasar Malam

Assen/Hengelo/Arnhem

mailto:info@sarinah.nl
mailto:info@sarinah.nl
mailto:info@flamproductions.nl
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Heeft u nog interessante nieuwtjes die het waard zijn om gelezen te worden,

stuur ze dan naar onze redactie. 

indoprive@gmail.com


