
donderdag, 19 februari 2004

Je staat met je liedje ‘De prins van Op-
haove’ – een liedje uit de Echter Revue,
waar je ook bij betrokken bent – in de
carnavalshitlijst die je zelf presenteert
op radio en televisie. Wat heb je de jury-
leden van die hitlijst in ruil voor hun
stemmen beloofd?
„Dat heeft me enorm veel geld, drank
en confetti gekost. Die hele Limbo-hit-
lijst is toch doorgestoken kaart... Die
lijst wordt samengesteld door deskun-
digen in de provincie. Zij stemmen en
ik tel de punten op en presenteer het
programma. Bij L1 geldt dat je je eigen
platen niet mag draaien tenzij je in de
top-10 of de top-100 staat. Ik heb het
met mijn bazen kortgesloten en het
mag.”

Zou je ooit zelf prins carnaval willen
zijn?
„Nee, prins zijn is een heel formele
functie. Je bent het uithangbord van de
carnavalsvereniging. Daar ben ik met
carnaval té ongeremd voor. Als prins
mag je niet te veel drinken en je mag
ook niet thuisblijven als je geen zin
hebt om op stap te gaan. Ik kan boven-
dien geen prins worden, omdat ik uit
Pey kom en in Echt woon. Iemand uit
Pey kan geen prins worden in Echt en
omgekeerd ook niet.”

Mag je je liedje zaterdag ook zingen op
de Boètegewoeëne Boetezitting in Ven-
lo?
„Nee, dit is geen liedje voor in de Zoep-
koel. Daar zou ik met deze ballad hele-
maal kapotgaan. Dit liedje is daar te
klein en te breekbaar voor. De Medam-
mecour speelde zich af in zalen waar
de mensen bereid zijn om te luisteren.”

Welke rol speel jij zaterdag in Venlo?
„Ik ben floormanager en regel achter
het podium dat de artiesten op tijd bij
Tom Doesborg op het podium staan en
dat ze het juiste liedje zingen. Verder
stel ik met anderen het programma sa-
men en vind ik het chic als ik daar ach-
ter het podium sta en zie dat het pro-
gramma goed aanslaat bij de mensen
in de Zoepkoel.”

Zijn Paul Münsterman en Leo Keularts
de terechte winnaars van het LVK 2004?
„Ik heb vooraf die 315 ingezonden lied-
jes beluisterd en heb toen al dit liedje
van Peul & Leo en Honing aanne vot
van Jong Nederland uit Reuver/Offen-

beek getipt als mogelijke winnaars. En
ik had het goed.”
Hadden deze twee zingende Heerlena-
ren het LVK niet al veel eerder moeten
winnen?
„Zo werkt dat niet. Je wint niet altijd
met je beste liedje. Persoonlijk ben ik
helemaal gek van Hinger Herrejots vot
van Paul & Leo en ik vind ook hun lied
Loemele heel goed, maar dit is een goe-
de tweede of derde van Paul & Leo. Ze
bewijzen dat ze redelijk constant kwali-
teit leveren.”

Wat heb jij met carnaval?
„Ik vier carnaval, dat wil je niet weten.
Drie dagen lang ’s morgens en ’s mid-
dags op stap met de hele familie.”

Waar vier je carnaval?
„In ons eigen dorp. In Pey en in Echt. Ik
heb nooit behoefte gehad om naar
Maastricht of zo te gaan. Bij ons in het
dorp is carnaval ook altijd een soort re-
unie. Dat maakt het extra leuk. Ik baal
altijd als een stekker als ik met carnaval
moet werken. Dit jaar ben ik op carna-
valsdinsdag verslaggever...”

Welk Limburgs carnavalsliedje zing je ’s
morgens onder de douche?
„Honing aanne vot. Dat liedje krijg ik
niet uit mijn hoofd. Thuis zingt ook ie-
dereen het.”

L1 LIMBO CARNAVALS TOP ELF

1. Paul & Leo – Twieëmoal aafgezeëg
(en nog te kòt)
2. Anja Bovendeaard – Ze kènne mich
oet Limburg haole
3. Beppie Kraft – In d’n Hiemel
4. Neet oét Lottum – Zo’n toet beer (ei-
ne kier)
5. Henk Hover – De prins van Ophaove
6. Brigit – Dora, ’t zósterke van Cora
7. Gijsje, Peerke, Röbke en Gé – Kinne
weej zinge?
8. Sjef Diederen – Hiej is ’t gezellig
9. Christel & Bart – Ein joar
10. Pikkatrillaz – ’t Is nog neet gedoon!
11. Jef Verheyde – ’t Regent vastela-
ovend

Uitzending: morgen om 19 uur op 
L1 Radio en zondag vanaf 10 uur op
L1 TV.

Volgende week is Limburgia wegens
carnavalsvakantie gesloten.


