Amusementsgroepen stelen show bij kletskampioenschap

Kwaliteitsverschil kletsers behoorlijk in
Deurne
Door onze correspondent MARTIEN KEUNEN
Maandag 16 januari 2006 - DEURNE – Het 39ste kletskampioenschap van grootDeurne beleefde zaterdagavond een goede start in club Jinx in Zeilberg. De show
werd gestolen door de amusementsgroepen Penthouse Boys uit Tilburg en het in
fraaie Oosterse outfit gestoken DèVèltOp onder leiding van Pietje Kebab uit Aarle
Rixtel. Beide acts lieten een voortreffelijke indruk achter.
Na een zit van ruim vier uur scoorde Dè Vèlt Op zelfs als enige een open doekje. Het
was klasse wat het publiek voorgeschoteld kreeg. De spitsvondige teksten en de leuke
woordspelingen gingen er dan ook in als koek. De aanwezigen genoten met volle
teugen.
Ook de kletsers konden er wat van, al valt niet te ontkennen dat er duidelijk sprake was
van kwaliteitsverschil. Regelrechte toppers zaten er niet bij, al haalde Berry Knapen uit
Heeze als ’Bertje Plek het frietboerke’ een ruime voldoende.
Het venijn zat vrijdagavond duidelijk in de staart toen Peter van der Maas uit
Hilvarenbeek als ’Pirke de archeoloog’ in de ton kwam. ’Als beste archeoloog die
Nederland kent’ raakte hij verzeild in de meeste rare capriolen. Hij legde zelfs een
eeuwenoude complete boerderij inclusief bewoners bloot maar achteraf bleek de
werkelijkheid te zijn achterhaald door een droom. Maar Van der Maas heeft zijn
visitekaartje duidelijk afgegeven en was de beste van de vijf kletsers op deze
openingsavond van De Pottenbakkers.
Zenuwen
Ties van Lierop uit Heeze mocht als sportman van het jaar het spits afbijten. Zijn buut
was kort maar krachtig. Tientallen sporten passeerden de revue. Maar hij was zijn
zenuwen niet altijd de baas. Echt spectaculair was het dus niet. Rien Bekkers uit Olland
(Rinuske d’n Brillenmaker) kwam op de proppen met een wat onsamenhangend
verhaal. Goed gevonden waren woordspelingen als het kapsel ’Sidney’ en ’Ik wens
iedereen sterkte die een ogentest af laat nemen’.
ABN-teksten
Jasper van Gerwen uit Hilvarenbeek kwam als ’Dolle Dries’ niet helemaal uit de verf
met zijn ABN-teksten. Het was allemaal een beetje te deftig voor de Zeilbergers in de
zaal. Bij een bezoek aan Turkije had de tonprater overigens vastgesteld dat daar niet
alleen de vredesduiven Koerden.
De zaal werd uitstekend opgewarmd door de groep De Penthouse Boys uit Tilburg. Die
betrok het publiek van het begin tot het einde in zijn ’opwarmronde’.
Er waren hoofdrollen weggelegd voor René Bronstein en Peter van Bree. Zij ontpopten
zich zelfs als echte podiumbeesten waarbij Bronstein een ode bracht aan zijn vrouw
Marianne, waarmee hij 23 jaar geleden in het huwelijksbootje was gestapt.
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