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LVK-finale vol ‘oude bekenden’
VASTELAOVESLEEDJES Zuid-Limburg met 12 van de 19 finalisten ‘hofleverancier’ LVK 2010

De finale van het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer,
5 februari in Thorn, brengt
dit jaar opvallend veel
oud-winnaars en ‘vaste klan-
ten’ op het podium.

door Guus Urlings

D e Toddezèk uit Grub-
benvorst (kampioen in
2007 en 2009), Kartoesj
uit Guttecoven-Lim-

bricht (kampioen 2006), het Heer-

lense duo Paul en Leo (kampioen
2004), het Venlose koppel Peter Jan-
sen en Wim Janssen (kampioen
2003). En dan nog een hele riedel
‘vaste finaleklanten’, zoals W-Dreej
(Venlo), De Geliënde (Hulsberg)
en het Duo X-Elle (Maastricht).
Het deelnemersveld van de finale
van het Limburgs Vastelaovesleed-
jes Konkoer heeft dit jaar veel weg
van een reünie van oude beken-
den.
Opmerkelijk ook: Zuid-Limburg is
dit jaar met 12 van de 19 finalisten
de ‘hofleverancier’ van het LVK.
Vooral de Westelijke Mijnstreek (6
kandidaten) en Maastricht-Mergel-
land (5) scoren (voorlopig toch) bij-

zonder goed. Voor de Parkstad
moeten Paul en Leo in hun eentje
(maar wel met z’n tweeën) de eer
zien te redden.
Venlo heeft in ieder geval nog twee
ijzers in het vuur - al is dat in voor-
gaande jaren wel eens aanzienlijk
meer geweest.
De negentien finalisten op een rij-
tje:
Uit Noord-Limburg (5):
Ut is toch wát!!! - De Toddezèk
(Grubbenvorst).
Gaef dae man-der-eine - Sjappoo
(Kessel-Eik).
Is hiej ’n plaetske vriej? - Oh Jeij
(Reuver).
Vandaag? - W-Dreej (Venlo).

Jao, waat duisse dan? - Peter Jansen
en Wim Janssen (Venlo).
Uit Midden-Limburg (2):
Tot volgend jaor - Spik en Span
(Susteren).
Limburg laeftj met de Vastelaovundj
- Ronald en Carien (Weert).
Uit de Westelijke Mijnstreek (6):
Wakker waere !!! - Robert Buckx
(Berg aan de Maas).
Limburg ein - Marc Tholen (Ge-
leen).
Veer veule ós good! - Kartoesj (Gutte-
coven).
De Knalboempaafknetter retteketet-
alaaf - Wim en Loe (Stein).
Zoelang de rikketik tik - 4 op ’n riej
(Urmond).

Esse mer sjpas has! - Trop 046
(Sittard-Geleen-Born).
Uit de Parkstad (1):
D’r Prinsepappa-razzi - Paul en Leo
(Heerlen).
Uit Maastricht en het Mergelland
(5):
’t Allersjunste - Bedankt & Adieje
(Gulpen).
Onger dat läögske sjmink -
De Geliënde (Hulsberg).
Wat deiste?? - Duo X-Elle (Maas-
tricht).
Vastelaovend maag get langer doore
- Tuur en Roger vaan ZiZi Kwe
Kwe (Maastricht).
Noe mos te kieke - ‘t Maog geine
naam höbbe (Meerssen).


