Kletskampioenschappen Groot-Deurne
Afgelopen Vrijdag vond in Club Jinx de 2e en tevens laatste kletsavond plaats. Onderstaand een
uitgebreid en deskundig verslag van hetgeen zich in Club Jinx afspeelde, schaamteloos overgenomen
van de website van het Kontakt.
Rob Scheepers kletskampioen Groot-Deurne
Met grote overmacht greep, debutant in Zeilberg, Rob Scheepers uit Heeze, de titel in Zeilberg. Zowel
de vakjury als het publiek was de mening toegedaan dat hij met kop en schouders boven de rest uitstak
en dat was gewoon ook zo. De organisatie van het kletskampioenschap kan tevreden zijn. Met de
avond, maar zeker ook met zichzelf: gebleken is dat ze een neusje heeft voor talent.
Het was trouwens helemaal een mooie avond afgelopen vrijdag in de Jinx. Het niveau lag over het
geheel genomen hoger dan de eerste avond. Het amusement was geweldig en ook de kletsers waren
goed. Er waren geen negatieve uitschieters. Sommige kletsers waren wat hard of grof, maar niet zo dat
het uit de klauwen liep.
Eigenlijk te goed
Dè Vèlt Op uit Aarle Rixtel mocht de zaal opwarmen. Dat is aan deze geweldige groep wel
besteed, maar eigenlijk zijn ze daar te goed voor. De bezoekers kregen een terugblik in de tijd
met leuke teksten op liedjes van Abba, Gert & Hermien en de Pointer Sisters. De gekste van het
stel gebruikte de hele zaal van de Jinx als podium en moest af en toe gezocht worden tussen al
die mensen. Dè Vèlt Op kan een voorbeeld zijn voor vele amusementsgroepen; er wordt veel
aandacht besteed aan teksten, kleding en dans of podiumgebruik. De toegift die gegeven werd,
ging er dan ook in als koek.
Frans Beevers uit Oirschot mocht namens de kletsers de spits afbijten. Als ‘de gemintewerker’ bracht
hij een klets in een tempo passend bij zijn creatie. Beevers had veel papier nodig en de verbindingen
liepen nog niet altijd lekker en daaruit mag voorzichtig geconcludeerd worden dat het een try-out
betrof. Niet dat het slecht was, integendeel! Want deze klets heeft de potentie om uit te groeien tot een
topper.

