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Wil Bentvelzen, die als ordedienst medewerker in dienst 
van Willem Bosman aanwezig was bij dit gala vertelt: 
“Verschillende personen waren belast met de organisatie 
van dit gala zoals Harry Knipschild, die producent was en 
op de Spinozalaan te Voorburg woonde. Willem Bosman 
die destijds manager was van The Sandy Coast, was verantwoordelijk 
voor de organisatie in de zaal. Egbert van Hees was de regisseur die 
belast was met de televisieopname.
Het Pop-gala bevatte een scala aan artiesten waaronder Caz Lux, 
Living Blues en Super Sister die de Nederlandse bands vertegenwoor-
digden. Daarnaast waren er behoorlijk wat klapstukken die dit Gala 
opluisterden. Ry Cooder, Slade, Rod Steward en The Faces, waar Ron 
Wood toen nog deel vanuit maakte. Verder The Eagles, JJ Cale, Rory 
Callagher, en Chi Coltrane. Collin Blunstone trad eveneens op, zo 
ook Rod Argent die na de breuk met Collin en The Zombies zijn eigen 
band had geformeerd.
Als klapstuk aan het einde van dit gala trad the Who op.
Het muziekspektakel werd uitgevoerd op twee podia die aan weerszijde 
van de hal waren opgesteld. Roxy Music zou eveneens optreden ware 
het niet dat Brian Ferry zich afmeldde met een keelaandoening. Ringo 
Star was gevraagd het gala te presenteren maar vroeg op het laatste 
moment net zoveel gage als de duurste act (The Who). De organisatie 
had hier echter geen geld meer voor en heeft toen Willem van Kooten, 
alias Joost den Draaier, gevraagd of hij de presentatie voor zijn rekening 
wilde nemen. Op de vraag waarom Stevie Wonder niet is gekomen, 
kan niemand een antwoord geven.

Uiteindelijk is het hele Pop-gala op televisie uitgezonden op 16 maart 1973.
Het is spijtig dat het gehele gala van de banden is gewist.

Het Pop-gala dat door de VARA en meerdere 
muziek-coryfeeën werd georganiseerd vond 
plaats in  Sporthal De Vliegermolen te Voorburg 
op 9 en 10 maart 1973.

de vliegermolen
Pop-gala
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“We oefenden in De Fjord en ook in de slagerij van de ouders 
van Frits van ’t Hof. Nog later oefenden we bij Onno thuis 
in de Lusthofstraat. Van de nabijgelegen school kwamen vaak 
nieuwsgierige kinderen bij Onno aanbellen. Zangnummers van Fats 
Domino en The Everly Brothers stonden op ons repertoire, kan 
ik me herinneren. 
Als we ergens moesten spelen, huurde ik gewoon een bakfiets 
waarmee de spullen werden vervoerd. In de zaaltjes waar 
we optraden, stond gelukkig altijd een piano zodat ik die niet 
zelf hoefde mee te sjouwen. Later heeft de buurman van Hans 
Vermeulen, de Pepsi Cola vertegenwoordiger Jan van Kan, ons 
vaak in zijn grote stationcar vervoerd. 

Sandy CoaSt 
Skiffle Group
In het Voorburgse verenigingsgebouw De Fjord stond een piano waarop Johan 
van Boven regelmatig speelde en in dit gebouw aan de Zwartelaan werden 
zaaltjes verhuurd. Om bijeenkomsten muzikaal te omlijsten, groeide er in De 
Fjord behoefte aan een huisband. Vanuit het CJV (Christelijke Jongeren Vereni-
ging) werd daarom aan Johan van Boven gevraagd om een band op te richten. 
Omdat Fred van Starrenburg en Joldert de Vries ook lid waren van het CJV, 
werden zij door Johan uitgenodigd om ook in deze band te komen spelen. De 
band bestond uit: Hans Vermeulen, ukelele, sologitaar en zang, Joldert de Vries, 
gitaar en zang, Johan van Boven, piano, Onno Bevoort, onversterkte Thee-kist 
bas, Fred van Starrenburg met 'Brushes' op onversterkte drums. Op 28 oktober 
1961 kwam deze band voor het eerst in De Fjord bij elkaar om te oefenen.
Johan heeft die beginjaren uitvoerig in zijn overzichtelijke knipselboeken 
vastgelegd en weet zich er nog veel van te herinneren:
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Jaar: 1961
Bezetting: (bij oprichting)
Hans Vermeulen (ukelele/sologitaar/zang)  •  Joldert de Vries (gitaar)
Johan van Boven (piano)  •  Onno Bevoort (thee-kist bas)
Fred van Starrenburg (drums)  •  Johan van Boven (manager)
Johan van Boven (fanclub)

Onze voorbeelden waren de Skiffle bands die vooral in Engeland in 
de jaren 50 erg populair waren. De muziekstijl was een mengeling 
van jazz, blues en folk en er werd vaak gebruik gemaakt van zelf-
gemaakte instrumenten zoals de bekende theekist met daarop een 
bezemsteel en daaraan een snaar. Verder zag je in die bandjes 
vaak een ouderwets wasbord, een akoestische gitaar, een banjo en 
een kazoo, maar zover gingen wij niet. 
Ik was aanvankelijk degene die de optredens regelde, maar het 
Theaterbureau van Sjef van Nierop organiseerde ook veel voor ons. 
Later werd Wim Bosman onze manager omdat hij dat veel beter kon 
dan ik. Hij was een echte goede verkoper.
We speelden veel in De Fjord, in het Patronaatsgebouw aan de Dam-
laan in Leidschendam en verder voornamelijk in de Randstad. Het viel 
ons in die tijd al op hoeveel er in het Westland en ook in Leidschen-
dam werd gezopen. Meer in ieder geval dan wij gewend waren, maar 
wij waren eerlijk gezegd een heel braaf jongensclubje.

I

Johan van Boven
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lidmaatschap en clubblad. De burgemeester en 
de bekende Skip Voogd hebben er wel eens een 
lovend stukje in geschreven. Dat krantje sten-
cilden we zelf en we verzonden het per post. 
Daarin stonden de avonden vermeld die speciaal 
voor de fans werden georganiseerd. Ik huurde 
dan De Koepel in Park Vreugd en Rust, Amicitia 
in Den Haag of de bovenzaal in Forum filmthe-
ater. Een bevriende honkballer met indrukwek-
kend postuur stond als portier bij de deur om de 
avond gezellig en ongestoord te laten verlopen.
Ik kan me niet herinneren dat er ooit een 
optreden helemaal fout is gegaan. Integendeel, 
ik denk er met veel plezier aan terug. Vooral 
aan de Talentenjacht in de Haagse Hout, waar 
wij als jonge jongens stonden”.

Toen Jan Vermeulen in 1963 bij de band kwam, ve-
randerde de naam in Sandy Coast Rockers en vonden 
er nog enkele personele verschuivingen plaats. Johan 
trok zich in 1963 als musicus terug uit de band, koos 
voor zijn studie, maar bleef ook actief als voorzitter 
van de fanclub. In de Voorburgse Courant schreef hij 
jarenlang stukjes over de prestaties van plaatselijke 
popgroepen en beatbandjes.

Onno Bevoort vertelt dat hij Johan van Boven van de Mulo kende en net als Johan 
lid was van de Christelijke Jongeren Vereniging toen hij in 1961 gevraagd werd om 
als bassist de band te komen versterken.

“Ik kocht bij de koffiewinkel op de Denneweg een theekist en mijn 
vader fabriceerde er een bezemsteel met een stuk waslijn aan 
vast. Dat was de snaar. Vervolgens leerde ik van mijn vriend Frits 
van ’t Hof, die in de Sandy Coast Jazzband actief was, deze bas te 
bespelen. We oefenden in een hok bij de slagerij van zijn vader die we 
kenden omdat Johan op zaterdag verse vleesbestellingen rondbracht.

    “Van de muziek die we speelden,

Johan schaamde zich daar gelukkig helemaal niet voor. Onno herinnert zich dat 
hij Hans Vermeulen ook al heel lang kent, al vanaf de lagere school en dat zij zelfs 
al eens hebben opgetreden voordat de Sandy Coast Skiffle Group bestond:

“Alles klonk meteen heel leuk omdat Hans goed kon zingen en toen hij 
als 13 jarig jongetje op het podium stond, maakt hij al indruk vanwege 
zijn lef en enthousiasme!”

Aan het spelen op de Zwartelaan in het Fjordgebouw 
denkt Onno met plezier terug, ook omdat de beheerder 
die boven de feestzaal woonde diverse dochters had.

Op de vraag aan Onno of hij liever iets anders dan bassist had willen worden, 
antwoordt hij: 

“Eigenlijk had ik veel liever willen drummen en daarom schaamde ik 
me kapot als Johan mijn theekistbas open en bloot per bakfiets naar 
een optreden in de Damlaan of naar een talentenjacht in Den Hout 
vervoerde.”

Onno Bevoort 
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zit 'When The Saints Go Marching In' 

nog vers in mijn geheugen.”
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Charles Kersbergen was 16 jaar toen hij in september 1963 gevraagd werd om bij de 
Sandy Coast Rockers te komen spelen. Charles en Hans Vermeulen kenden elkaar 
al vanaf de lagere school, waar zij zes jaar bij elkaar in dezelfde klas hebben gezeten. 
Muzikaal was er ook bij Forum Hadriani al een klik, waar beiden een aantal jaar 
althoorn hebben gespeeld. Het was bij Hans bekend dat Charles eerder al in The 
Evening Rollers had gespeeld. Toen Joldert de Vries in militaire dienst moest, 
kon Charles zonder auditie te doen de opengevallen plek invullen. De bandleden 
waren: Hans en Jan Vermeulen, Onno Bevoort en Charles, die zichzelf met behulp 
van de Clavarscribo-methode heeft leren gitaarspelen. Ook heeft Charles een tijdje 
gitaarles gehad van Rudy Schoonewelle, in die tijd basgitarist bij René and the 
Alligators. Omdat hij bij zijn vader in de brandstoffenzaak werkte, beschikte hij 
over voldoende geld om een gitaar aan te schaffen. Hij had op die leeftijd - en dat is 
echt opmerkelijk - ook al één van de eerste Sony stereobandrecorders. Daarmee zijn 
opnames van de band gemaakt, maar in de loop der tijd zijn die verloren gegaan.
Van zijn Fiat 1100 herinnert hij zich dat deze erg handig was om de installatie naar 
de dansavonden in Vronestein te vervoeren, omdat er tussen de deuren geen mid-
denstijl zat. Zo konden grote kasten er gemakkelijk in.
Met heel veel plezier denkt Charles terug aan zijn tijd bij de Sandy Coast Rockers, 
die hij omschrijft als:
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Jaar: 1963
Bezetting: (bij oprichting)
Hans Vermeulen (sologitaar/zang)  •  Charles Kersbergen (gitaar)
Jan Vermeulen (basgitaar/zang)  •  Onno Bevoort (drums)
Johan van Boven (fanclub)

C

Charles Kersbergen

“.. een ontspannen tijd

(voortzetting na Sandy Coast Skiffle Group)

Discografie:
Kant A:
G.I.T. Den Haag - Bebabeluba
winnenden uitvoering van de 
The Sandy Coast Rockers op de 
Talentenjact in Voorburg 
Kant B:
G.I.T. Den Haag - ??
winnenden uitvoering van de 
The Sandy Coast Rockers op de 
Talentenjact in Voorburg

“.. een ontspannen tijd waarin we veel applaus en 
positieve feed-back kregen.
Het was de tijd dat er regelmatig talentenjachten 
werden gehouden, dat maakte het optreden altijd 
weer spannend. De rol van Hans in de band was 
natuurlijk heel groot, want hij was toen al de opval-
lend goede zanger waar de band om draaide”.

1963

waarin we veel applaus

en positieve feed-back 

      kregen.

kan dIe HerrIe Wat ZaCHter!?
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Charles speelde het liefst in gelegenheden waar ge-
danst werd, zoals op zaterdagavond bij Dansschool 
Kuijpers in Vronestein en op zondagmiddag in 
Hoornwijck. Veel  avonden heeft  de band opget-
reden in dansgelegenheden in de Bollenstreek, 
onder andere in het Bruine Paard in Lisse.
Over het repertoire vertelt Charles dat ze veel van 
Elvis Presley speelden. In diezelfde tijd begonnen 
ook The Beatles steeds populairder te worden 

en hun hits werden dan ook razendsnel op de setlist gezet. Om in stijl 
te blijven, kamden de jongens op weg naar een optreden de haren heel 
modieus naar voren en op de thuisreis weer naar achteren.
Een bijzondere gebeurtenis staat hem nog helder voor ogen: 

“We waren uitgenodigd om in België te spelen op een groots 
jubileumfeest. Eerst was er een receptie waar ik voor het 
eerst van mijn leven Champagne dronk. Daarna volgde een 
maaltijd en aansluitend zouden wij optreden. Aan het eind van de 
maaltijd sloot een pater de bijeenkomst af met een dankgebed 
waarin hij tot mijn verbazing de aanwezigen ook nog verzocht 
om op de parkeerplaats niet tegen de bussen te plassen.”

“Ik voelde me onvoldoende muzikant om als beroeps verder te 
gaan en ik zag voor mijzelf geen carrière in de muziek. Steeds 
vaker moesten wij ook door de weeks een optreden verzorgen, 
iets wat voor mij moeilijk te combineren was met mijn werk.”

Een aantal redenen leidden ertoe dat Charles in maart 1965 uit de band is 
gestapt. Ten eerste was er de druk die hij voelde toen de Sandy Coast Rock-
ers voor meerdere dagen de studio in moesten, nadat zij een talentenjacht, 
georganiseerd door Radio Veronica, hadden gewonnen.  Hij kon dat als 
toekomstig opvolger niet combineren met het werk in de zaak van zijn 
vader. Heel bescheiden zegt Charles: 

Na het vertrek van Charles Kersbergen stapte Jan Vermeulen over naar de 
slaggitaar en kwam Jos de Jager als bassist in de band.

kan dIe HerrIe Wat ZaCHter!?
De Voorburgse popscene in de jaren 60 en 70
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RAINBOW 
TRAIN

Na het ontbinden van Sandy Coast 
in 1974 schreef Hans Vermeulen 
liedjes en produceerde hij voor 
onder anderen Margriet Eshuys en 
Anita Meyer. Hans speelde af en toe 
in zijn stamkroeg ‘De Barbaars’ in 
Voorburg en werkte met een zang-
groepje met Patricia en Yvonne Paay 
en Anita Meyer. 

Hij herkende het zangtalent van Anita en 
maakte met haar de plaat ‘The Alternative 
Way’ die een nummer één notering behaalde in 
de Veronica Top 40.

Hans vertelt: “Weet je hoe Rainbow Train 
is ontstaan? Nadat in 1974 ons eerste stam-
café in de Voorburgse Kerkstraat ‘De Twee 
Sneetjes’ was opgeheven, schoven we vijftig 
meter op naar café ‘De Barbaars . Op de 
jazzavonden die er werden gehouden, kwa-

Jaar: 1975
Bezetting: (bij oprichting)

Hans Vermeulen  ê zang, gitaar, orgel, piano
Jan Vermeulen  ê bas  •  Anita Meyer  ê zang
Shell Schellekens  ê drums  •  Eric Tagg  ê zang, orgel, piano
Okkie Huysdens  ê zang, orgel, piano

Overige muzikanten:
Jan Rietman  ê piano  •  Dianne Marchal  ê zang
Jody Pijper  ê zang  •  Martha Pendleton  ê zang
Patricia Paay  ê zang  •  Yvonne Keely  ê zang
Hans Hollestelle  ê gitaar •  Ton op ’t Hof  ê drums
Hans Meydam  ê zang, saxofoon, orgel, piano men zo weinig bezoekers, dat de eigenaar overwoog om er 

helemaal mee te stoppen. We hebben toen aangeboden 
om daar elke dinsdagavond te gaan spelen en dat werd 
zo’n succes dat de zaak binnen korte tijd weer stampvol 
was. We kregen gratis drank, maar verdienden verder niets. 
Voor deze gelegenheid hadden we een band samenge-
steld die bestond uit mijn broer Jan Vermeulen op bas, 
Shell Schellekens op drums, Eric Tagg zang en keyboard, 
Okkie Huysdens zang en keyboard en ikzelf als gitarist, 
toetsenist en zanger. We hadden een interessant dames-
koor dat bestond uit Dianne Marchal, Anita Meyer en de 
zusjes Paay. Andere bandleden in de loop der tijd waren 
Martha Pendleton, Jan Rietman en Jody Pijper die Anita 
opvolgde. 
Inspiratie voor mijn liedjes kwam uit de dagelijkse gebeur-
tenissen in en rond onze band zoals duidelijk te horen is in 
het liedje ‘Here’s To The Business’. 

Voor zijn werk met Anita Meyer kreeg Hans Vermeulen in 
1977 een Edison.

Uiteindelijk is na het vertrek van de zangeressen de naam 
Rainbow Train ingekort tot Train. In 1979 is de band uit elkaar 
gegaan. en vervolgde een ieder zijn/haar eigen weg.

Een grappige anekdote is 
de volgende: We maakten 

een tour langs diverse 
Nederlandse legerbases in 
West-Duitsland en hadden 
voor die gelegenheid een 
paar leuke danseressen 

ingehuurd die enkele jaren 
later meer bekendheid 

kregen onder de naam Dolly 
Dots. Deze dames moesten 
behalve energiek dansen 

ook de aandacht van de tot 
het kookpunt oververhitte 

milita iren een beetje af leiden 
van onze eigen zangeresjes. 

Onze meisjes werden 
namelijk erg nerveus van 

het uitnodigende en als zeer 
dwingend ervaren geroep om 

'euken, 'euken!

Kortom, met deze buslading 
artiesten en in aanwezigheid 

van de Welzijnsoff icier 
majoor Hellebaard die de 
tour had georganiseerd, 
moesten we de grens over 
naar Duitsland. Terwijl hij 
gezellig zat te klaverjassen 

met de producer van de 
show en zijn uniformjas aan 
een haakje had gehangen, 
naderden we de strenge 
Duitse grenscontrole. De 
spanning steeg bij enkele 

collega musici en we zagen 
steeds vaker een burgerhand 

in de milita ire jas van de 
majoor verdwijnen. Na het 

passeren van de grens glipten 
die handen om beurten 
weer onopvallend in de 

groene jaszak om de eigen 
wietvoorraden weer naar 

boven te halen en “sicher zu 
stellen”.    
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The Jet Set werd in 1967 opgericht door Rob van der 
Ham en Willem van der Velden, die de naam Jet Set 
ontleenden aan het gelijknamige nummer van de 
Delftse band The Tee Set. 

THE 
JET SET

Jaar: 1967
Bezetting: (bij oprichting)

Hans de Ruiter  ê zang
Hans Bourquin  ê slaggitaar
Willem van der Velden  ê sologitaar
Jos Bourquin  ê basgitaar
Rob van der Ham  ê drums

Jan van Veen  ê manager

Overige muzikanten:
Onno Mulder  ê zang

Bij oprichting bestond de band uit: Willem van der Velden sologitaar, Rob 
van der Ham drums, Hans Bourquin slaggitaar, en zijn neef Jos Bourquin 
op basgitaar en Hans de Ruiter zang. Hans de Ruiter werd na vijf optre-
dens opgevolgd door Onno Mulder. 
Als manager trad een zekere Jan van Veen op. Nu liep er bij Radio Vero-
nica toevallig ook een beroemde Voorburgse Discjockey rond die zo heette 
(van het programma 'Candle Light') en van deze bekende en zodoende 
belangrijke en betrouwbare naam werd vrolijk gebruik gemaakt bij het 
boeken van optredens. Deze Jan van Veen begon zijn loopbaan bij The Jet 
Set als technische man, want hij was de bouwer van de speakerkasten. Hij 
was blijkbaar multifunctioneel en breed inzetbaar, want behalve mana-
ger en boxenbouwer was hij ook chauffeur van de Ford Transit die bij de 
Trompgarage werd gehuurd. 
The Jet Set oefende in dezelfde straat waar Willem woonde, op de 
meelzolder bij bakker van Beek in de Voorburgse Kerkstraat op num-
mer 52. Daar sjouwden ze hun instrumenten bij ieder optreden via een 
steile vlieringtrap heen en weer. Omgekeerde prullenbakken en ijzeren 
gereedschapskisten deden in het prille begin dienst als drumstel, maar op 
latere foto’s zien we Rob zitten achter een heus Pearl drumstel in de kleur 
wit parelmoer.
Op de repertoirelijst van The Jet Set  vinden we namen uit de Top 40, 
waarbij Willem van der Velden een sterke voorkeur had voor nummers 
van The Spencer Davis Group en dansbare Soulmuziek. De zogenoemde 
'slijp'muziek. That’s How Strong My Love Is was een veelgevraagd lekker 
langzaam nummer. De band speelde voornamelijk op feesten in de nabije 
omgeving, waarbij ze het clubgebouw van de IJsbaan, bij velen beter be-
kend als het Groene Huisje, vanuit hun oefenruimte gemakkelijk lopend 
konden bereiken. 

Wim vertelt: “We droegen onze spullen gewoon vanuit de Kerk-
straat naar de IJsbaan, want zo spaarden we de huur van een bus 
uit. In vier keer heen en weer lopen stonden onze instrumenten en 
versterkers op het podium.”

Willem van der Velden speelde op een rode Fender Telecaster met witte 
slagplaat. Zijn Dynacord versterker kocht hij bij Servaas. Toen hij daar 
ook een nieuwe Echolette band-echo apparaat kocht, was zijn vader zo 
vriendelijk om garant te staan voor de afbetaling hiervan. Ook weet hij 
dat zijn Engelse teksten en de fonetische uitspraak daarvan, behoorlijk 
afweken van de oorspronkelijke zoals deze op de singles stonden. Dat in 
het beroemde lied The House of the Rising Sun  een berucht bordeel werd 
bezongen, werd hem pas veel later duidelijk.

Willem heeft gitaarles gehad en werd daarin gestimuleerd door zijn 
ouders: “Ik vogelde altijd heel snel de nieuwste Top 40 liedjes uit en 
we speelden die nieuwe hits al bij het eerstvolgende optreden.”

Rob van der Ham kreeg op muzikaal terrein van huis uit weinig motive-
rende steun, want zijn moeder vond het allemaal maar rotherrie. Theo 
Koppen, lid van de bekende drumfanfare Forum Hadriani, leerde Rob de 
eerste beginselen van het drummen, op een rubberen plankje twee tikken 
links en twee tikken rechts en als je dat steeds sneller doet, worden je 
polsen zo soepel dat er vanzelf een roffel uitrolt.
Of de beide neefjes Bourquin bij de band kwamen via Kwink of omdat ze 
bij Maison Kelder werkten, is niet helemaal duidelijk.
The Jet Set bestond tot mei 1968 en veranderde na de komst van een orga-
nist (George Demmenie) de naam in Full Fresh. Onder die naam speelde 
de band verder tot eind 1969.
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SWEET LAKE
Jaar: 1970
Bezetting: (bij oprichting)

Ton de Groot  ê sologitaar 
Naam onbekend  ê basgitaar 
Constant van Loon  ê zang
Chris van der Kroft  ê drums

Overigen:
Leo de Jong (Unger)  ê basgitaar (invaller) 

De muziek die zij op hun programma had-
den staan, bestond overwegend uit eigen 
nummers die, met een ‘rock-sfeer’ in de 
stijl van Bad Company, met veel volume 
ten gehore werden gebracht.
Er werd regelmatig opgetreden in vooral 
Den Haag en Zoetermeer. Op zaterdag 31 
januari 1970 treedt de band op in de Sirkel 
te Zoetermeer, met Leo ‘Oel’ de Jong (Leo 
Unger) als gastbassist. In een Zoetermeerse 
krant werden mensen met ‘zwakke oortjes’ 
al bij voorbaat gewaarschuwd voor de band. 
Voor die tijd, waar nog zonder PA werd ge-
speeld en uitsluitend de instrumentverster-
ker het volume bepaalde, speelde Sweet Lake 
toch al verschrikkelijk hard. Ton de Groot 
denkt dat hij in die tijd toch wel een geringe 
gehoorbeschadiging heeft opgelopen.

De band Sweet Lake werd in 1969 opgericht. 
De band bestond op dat moment uit: Ton de 
Groot sologitaar, de naam van de basgitarist 
is onbekend, Constant van Loon 
zang en Chris van de Kroft  drums. 
Ton de Groot was de enige Voor-
burger in deze band, de andere 
bandleden kwamen uit Den Haag 
en Zoetermeer.

Ton de Groot vertelt: “Ik woonde in 
die tijd op de Koningin Wilhelmina-
laan in Voorburg, eerst als boven-
buurman van Ron Westerbeek en 
later als bovenbuurman van Cees 
Troost. Een aardige anekdote is een 
optreden in de “Oude” Boerderij 
aan de Voorweg in Zoetermeer. Ik 
bestuurde de gehuurde bandbus en 
wilde de volgeladen bus na afloop van 
het optreden via het weiland draaien, 
om weg te rijden. De bus zakte echter 
weg in de blubber. Ik denk, dat het ‘s-
nachts om half vier was, toen een boer 
uit de buurt met zijn tractor de bus uit 
de blubber trok.”

De band heeft ongeveer twee jaar bestaan.

    “ Voor die tijd, waar nog zonder PA werd gespeeld en uitslu itend de instrumentversterker    het volume bepaalde, 
speelde Sweet Lake toch al        verschrikkelijk hard.”
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Jaar: 1968
Bezetting: (bij oprichting)
Frans Waijers (zang)
Rob Wezepoel (basgitaar/zang)
René Scholten (piano)
Jan Loman (orgel/zang)
Ton van der Kleij (drums)

Albert Tetteroo (manager)

De muzikanten van Summer werden in augustus 1968 door 
Rob Wezepoel met elkaar in contact gebracht. Deze muzikan-
ten waren: Rob Wezepoel basgitaar en zang, René Scholten 
elektrische piano, Jan Loman elektronisch orgel en zang, Frans 
Waijers zang en Ton van der Kleij drums. Rob was afkomstig 
van de Haagse band The Hunks, René kwam uit de band 
Stoops DT en nam Frans mee, Jan en Ton kwamen uit Levy 
Joe. In oktober werd in de Don Bosco Burcht te Rijswijk onder 
de naam New Formation voor de eerste maal opgetreden. 
Voor deze eerste try-out was deze bandnaam verzonnen. Het 
repertoire bestond hoofdzakelijk uit de commerciële Top 100 
nummers met vaak driestemmige zang. 

Overige muzikanten:
Franky Andela (basgitaar/gitaar/zang) 
Bobby Dessauvagie (dwarsfluit)
Jos Remmerswaal (basgitaar)

Overigen:
Henk Meere (road manager)
Leo Janszen (road manager)
Wil Bentvelsen (road manager)
Harry Moleveld (road manager)
Ricky Palm (road manager)

De manager van Summer was Albert Tetteroo en via een landelijk 
werkend boekingsbureau werd er overwegend door geheel Nederland 
opgetreden, met de Haagse Marathon als thuishaven. Omdat er veel Voor-
burgers in de band zaten werd er uiteraard ook regelmatig opgetreden in 
Voorburg en omgeving. Er werd gerepeteerd in de woonkamer van Bob 
Patiwael in de Haagse Hollanderstraat. Alleen de twee toetsenmannen 
(piano en orgel) werden heel zachtjes versterkt, de bas op een akoestische 
gitaar en de drums op een paar op de vloer gelegde tijdschriften. Het ging 
vooral om de meerstemmige zang. De muziekinstrumenten werden ook 
in de Hollanderstraat opgeslagen. 

De roadmanagers waren Henk Meere, Leo Janszen en Wil Bentvelzen. In 
eerste instantie werd het vervoer met het Volkswagenbusje van de ter ziele 
gegane band The Hunks gedaan, waarvan Rob de eigenaar was geworden. 
Uiteraard wel met aangebrachte reclameletters SUMMER. Na enige 
tijd besloot Leo een Renault busje aan te schaffen en zich inclusief bus te 

1968
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‘Het ging vooral om de              meerstemmige zang.’
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verhuren aan de band. Met Leo’s busje gingen de instrumenten van Sum-
mer het hele land door, soms reisden de bandleden met het busje mee, 
maar meestal reisden de bandleden zelfstandig of gezamenlijk met eigen 
vervoer naar de optredens. Geleidelijk aan wordt het repertoire van com-
mercieel (top100) naar de op dat moment sterk opkomende zogenaamde 
Underground muziek gewijzigd. 
In juli 1969 verlaat Rob Wezepoel de band omdat hij commercieel wilde 
spelen en treden Bobby Dessauvagie dwarsfluit en Franky Andela als bas-
gitarist toe. De dwarsfluit was noodzakelijk om de gewenste Underground 
muziekstijl te kunnen spelen. Het repertoire bestond toen onder andere 
uit nummers van Jethro Tull, Traffic en Spooky Tooth. 
Op 15 augustus 1969 werd er een Back in Town Session in de Voorburgse  
sporthal De Vliegermolen georganiseerd. Daar trad Summer voor het 
eerst in de nieuwe bezetting voor publiek op. Daarna werden er nog wat 
optredens door het land verzorgd. Harry Moleveld en Ricky Palm waren 
in die periode de roadmanagers en vervoerden de bandspullen met hun 
Ford Transit busje.

In september 1969 hield Jan Loman het voor gezien bij Summer en ging 
hij weer terug naar Levy Joe. De andere bandleden besloten door te gaan, 
Jos Remmerswaal kwam bij de band als bassist en Franky Andela ging 
gitaar spelen.
Begin 1970 besloot Ton van der Kleij, na enige invalbeurten voor Cees 
Kalis te hebben uitgevoerd, definitief naar Earth en Fire te gaan. Dit was 
het definitieve einde van Summer en het begin van de band Bobby’s 
Children, die door een aantal van de overgebleven Summer muzikanten 
werd opgericht. 

De Voorburgse popscene 
uit de jaren 60 en 70

Rob vertelde: “Op 18 mei 1968 speelde Summer in Breda, volgens 
het contract zou er gespeeld worden ’Op de Grote Markt’. Wij 
dachten dat de zaal zo heette, maar het was in een muziektent 
die vanwege de festiviteiten midden op de Grote Markt was 
opgebouwd. Het was erg koud die avond en wij hadden geen 
kleding bij ons om buiten te spelen. De kleedkamers waren onder 
de muziektent dus ook buiten! Er werd steeds ca. een kwartier 
gespeeld, daarna werden de vingers stram en ging iedereen zich 
ca. een half uur opwarmen in de patatzaak aan de overkant.
Na de optredens gingen de muzikanten en roadmanagers vaak 
voor een kroketje of balletje naar Stuut op het Westeinde in Voor-
burg of naar de Snackautomatiek op de Haagse Herengracht.
Op de Herengracht namen we steevast een kroket uit het loketje 
van de automaat, namen er een hap van en stopten de kroket 
omgekeerd weer in het zakje terug in het loketje. En dan maar op 
afstand kijken wat er gebeurde. Meestal werd de kroket wegge-
gooid, maar soms werd de aangevreten kroket gewoon opgege-
ten. Het kijken naar dit schouwspel was geweldig, maar je moest 
je lachen wel inhouden, omdat je anders kans liep een knal voor je 
kop te krijgen”.
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de Voorburgse Popscene in de jaren 60 en 70

THE TARANTHULA’S
Jaar: 1964
Bezetting: (bij oprichting)

Tony Gottschalk  ê sologitaar/zang
Nico de Bruin  ê basgitaar/zang/bluesharp
Ron Cramer  ê slaggitaar/zang
Edu Donkersloot  ê drums

Tony Gottschalk  ê manager

Overige muzikanten:
Ron Bausch  ê gastmuzikant/zanger
Ton de Groot  ê sologitaar/basgitaar

Overigen:
Gerard van der Burg  ê manager

Tony Gottschalk stelde in 1964 de Rhythm and 
Bluesgroup The Taranthula’s samen en nam ook 
de rol van manager op zich. Later werd het mana-
gen overgelaten aan Gerard van der Burg die ook 
in Voorburg woonachtig was.

De bandleden waren op dat moment: Tony Gottschalk solo-
gitaar/zang, Nico de Bruin basgitaar/zang/bluesharp, Ron 
Cramer slaggitaar/zang en Edu Donkersloot drums.
Later kwam Ron Bausch, die een goed performer en zanger was, 
bij de band en trad Ton de Groot als sologitarist toe, die later 
ging bassen. Ron noemde zichzelf in die tijd ‘Peacock Walker’.
Er werd geoefend in danslocatie de Blokhut op het Marinekamp 
te Voorschoten. Daar werd ook regelmatig door de band op-
getreden. Verder werd regelmatig opgetreden in de dansschool van John Kuipers, 
Vronesteyn te Voorburg, het Cultureel centrum in Voorschoten en de Houtrust 
Rotonde in Den Haag (o.a. in het voorprogramma van The Motions). De geluids-
apparatuur zoals Schaller gitaarversterkers en de gitaren konden uit de verdien-
sten van de optredens worden aangeschaft en werden steeds beter. Er werden 
in hoofdzaak nummers van The Rolling Stones, The Beatles en Them gespeeld. 
Ook speelde de band een aantal zelf geschreven nummers. Door dienstplicht en 
persoonlijke ontwikkelingen hield de band rond 1969 op te bestaan. 

       “ Er werden in hoofdzaak nummers             van The Rolling Stones, The Beatles           en Them gespeeld. Ook speelde         de band een aantal zelf                  geschreven nummers.”
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