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Het Mona, Doorgezeëg of Vaèr toetje op LVK?
Ga er maar

aanstaan: als
amateurgezelschap

optreden voor
vierduizend

carnavallisten! Die
eer valt vrijdag te

beurt aan het
Heerlense duo Paul
Münstermann/Leo

Keularts, Drie
Geliënde (Hulsberg)

en Bokseboam
(Simpelveld).

Verslaggever Hans
Rooijakkers proeft
de sfeer onder de

LVK-finalisten.

HEERLEN

VAN ONZE VERSLAGGEVER

De finalisten werden zondag
tijdens een live uitzending be-
kendgemaakt. Ook met dicht-
geknepen billen naar de radio
geluisterd?
Paul Münstermann (46): „Dat
mag je wel zeggen! Leo en ik za-
ten thuis op de bank, maar na
twaalf van de negentien liedjes
waren we er nog steeds niet bij.
Toen ik bij nummer dertien on-
ze melodie hoorde, was het huis
te klein. De ontlading was
enorm.”
Jan Lenzen (63) van de Bokse-
boam: „Ze maakten het wel erg
spannend. Tijdens hun reis
door de provincie kwamen de
presentatoren uit in ‘noord’.
Plotseling zat ons lied er achter
aan. Eerst ongeloof, is Simpel-
veld verhuisd? Maar daarna
ging het dak eraf. ” 
Maurice Pluijmakers (33), een-
tje van De Drie Geliënde: „Ge-
heel volgens traditie volgden
Jos Gijzen, Roger Vliegen en ik
de uitzending vanuit onze
stamkroeg Op de Trepkes in
Hulsberg. De kroeg was te klein
toen we ons liedje hoorden.”

Er is al zo veel gezegd, geschre-
ven en gezongen over carnaval.
Is er nog wel een actueel thema
te vinden?
Paul Münstermann: „Leo en ik
hebben genoeg ervaring; zelf
wagens gebouwd, onderwer-
pen verzonnen, optochten mee-
gelopen en veel gezien. Er komt
altijd wel iets bovendrijven en
dikwijls willen we toch een link
leggen met carnaval. Dit jaar
viel de keus op een neutraal the-
ma: een wagen bouwen in een
te kleine schuur. Je kent dat
wel: hoge koppen, lange latten.
En als de wagen af is, komt hij
niet onder de schuurpoort
door.”
Jan Lenzen: „Nooit een pro-
bleem geweest! Ik bedenk zel-
den een thema dat op carnaval
slaat. Want zeg nou zelf, wat
heeft de Mona Lisa met de vaste-
loavend te maken? Niets? Voor
mij is een apart onderwerp juist
de uitdaging. Maar eerlijk is eer-
lijk, ik heb het refrein van dit
lied wel dertig maal veranderd.
Toen de tekst op papier stond,
ben ik naar onze vaste compo-
nist Jo Donners gestapt. Hij
maakt er dan voor De Bokse-
boam iets moois van.”
Maurice Pluijmakers: ,,De Drie

Geliënde staan nu voor het vier-
de jaar op rij in de finale van het
LVK, maar van enige routine is
absoluut geen sprake. We be-
ginnen elke keer bij nul, nieuw
thema nieuwe kansen. Ik per-
soonlijk hou er wel van als tek-
sten letterlijk en figuurlijk een
betekenis hebben. In 2002
scoorden we erg hoog met De
Patsj, we werden derde. Het

liedje ging over de verschillen-
de petten die een (verenigings)
mens op kan hebben. Nu gaat
het over De Vaèr, iedereen
krijgt op z’n tijd wel eens een
veer in zijn ... gestopt. We heb-
ben dat woord bewust uit de
tekst gelaten, maar iedereen
weet toch dat het euver de vot
gaat.”

Wat wordt het vrijdag?
Paul Münstermann: „Met Loe-
mele zijn we in 2001 als derde
geëindigd. Ik heb nu weer een
heel goed gevoel. Waar we ook
optreden, iedereen zingt het re-
frein al na een keertje mee.”
Jan Lenzen: „In het Parksjtad
Leedjes Konkoer werden we vo-
rige week slechts zevende. Toch
hebben we ons prima ver-

maakt. De uitslag boeit niet, wij
zitten in de LVK-finale, dat was
onze droom.”
Maurice Pluijmakers: „Het is
natuurlijk fantastisch als je vier
keer achter elkaar bij de beste
negentien carnavalsliedjes van
Limburg hoort. Het is alleen
jammer dat door die resultaten
de supporters de lat steeds ho-
ger gaan leggen.” 

De Bokseboam dragen de Mona Lisa op handen (boven), Drie Geliënde zingt ‘euver de vot’ (linksonder), het duo Paul Mün-
stermann en Leo Keularts zaagt een praalwagen door (rechtsonder). foto’s Sanne Linssen


