Eerste kletsavond: publiek krijgt waar voor geld
Kletsers geven visitekaartje af maar amusementsgroep steelt de show!
Deze eerste jubileumkletsavond van carnavalsstichting de Pottenbakkers was van een behoorlijk goed niveau. Bij
dit voor de 40e maal georganiseerde kletskampioenschap deden de amusementsgroepen daarbij een
aanzienlijke duit in het zakje. Hoewel niet alle kletsers van gelijk niveau waren, was het lachen en gieren in een
vol gevulde Jinx. Nadat voorzitter Jan Adriaans de avond had geopend en Leo Honings en Jos van den Burgt had
bedankt voor hun jarenlange inzet in de jury deed Vorst Berrie de verdere introducties en hij praatte de avond
weer geweldig aan elkaar.
Harry Hens uit Sprang-Capelle prikte bij zijn opkomst alias ‘Ex-drugskoerier Joepie S’ het podium schoon
vanwege zijn veroordeling tot 240 uur dienstverlening. Eenmaal in de ton had hij de zaal snel op zijn hand. Zijn
mimiek straalde het al uit en zijn klets stond bol van spitsvondige humor. Droog, en doordacht. Zijn grappen
gingen erin als koek. Vrouw ietje roept ‘ Hei Joepie dur staan hier twee mannen met en snor voor jouw voor de
deur’ -Zeg mar de ik er al inne heb’ Of ‘wij drinken altijd fris van ‘Hero- ine’. Onlangs is Jopie S nog gehuldigd
omdat hij ‘25 keer was opgepakt’. Hens kan tevreden gaan rusten gezien de reactie van het publiek.
Frans Bevers arriveerde te laat aan de zaal. Hij was onderweg aangehouden. Hij dacht een gaskooktoestel te
hebben ingeladen wat langs de weg stond, het bleek echter de snelheidsapparatuur van de agenten te zijn. Deze
kletser uit Oirschot is goed gezien in Zeilberg. Als eigenaar ‘Ciske Luizenbol’ van een dierenspeciaalzaak vlogen
de grappen en grollen over de toonbank. Als hij aan een klant vraagt of hij gaat vissen en deze zegt ja, dan vraagt
Ciske: "Heb je worm?" Dan zegt de klant: "Ja, maar ik ga toch!". Of het verhaal over één van zijn klanten die
vertelde over de bel en zijn hond. ‘Als de bel gaat, gaat onze hond telkens in een hoek staan’. “Dat is niet vreemd,
want het is een boxer”, aldus Ciske. Met zijn optreden liet Bevers een uitstekende indruk achter.
De groep Dè Vèlt Op kreeg de zaal wel weer volop aan het meedoen. De liedjes afgewisseld met de
cabaretachtige sketches welke op een komische kolderieke manier gebracht worden door Theke &
Pietje en hun dames, liepen als een rode draad door hun optredens heen. Prachtig uitgedost als
Bonny M kwamen zij zingend het podium op waarbij de super lenig dartelende Bonny alle reserves in
zijn body aansprak. Dit deed hij nog eens dunnetjes over bij ‘het idool’. Vorst Berry deed geen
vergeefs verzoek om een toegift voor ‘Nog un Reuntje’ waarbij een lange stoet als afsluiting door de
zaal trok.
Tussendoor waren er optredens van de dansmarietjes van de Knalpeepkes (soos) en van de organiserende
vereniging De Pottenbakkers. De dames van dansgroep Take Off uit Helenaveen lieten een uitstekende indruk
achter. Muziekkapel De Klutsers uit Zeilberg zorgde voor de muzikale noot tijdens deze eerste avond van het
kampioenschap

