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Roller Coaster van Danny Vera voor het vierde jaar op rij op 

nummer 1 in de Zeeuwse Top 40 

 

De lijst met de veertig populairste nummers van Zeeuwse bodem werd vandaag voor de zestiende 

keer uitgezonden bij Omroep Zeeland, op radio en televisie. Het lied van de populaire Danny Vera 

heeft ook dit jaar de meeste stemmen gekregen. 

Het lukte gevestigde namen als BLØF, Racoon, Surrender en Lamaketta's weer niet om Roller Coaster 

iets naar beneden te laten gaan in de lijst. Het lied Oceaan van Racoon kwam het dichtst in de buurt 

van de hit van Danny Vera en eindigde daarmee op de tweede plek, een plek hoger dan vorig jaar. 

Dat lied wisselde van positie met Aan de Kust van BLØF, die dit jaar eindigde op een derde plek. 

 

Slechts één keer eerder lukte het een artiest om vier achtereenvolgende jaren op nummer één te 

staan: dat was BLØF met Aan de Kust van 2007 tot en met 2010. Het is nog steeds het lied met de 

meeste nummer 1-noteringen: in 2012, 2016 en 2017 stond dat lied ook bovenaan.  

Er is door de Zeeuwen niet alleen veel op het nummer Roller Coaster van Danny Vera gestemd. Het 
lied van Danny Vera Make It A Memory, dat hij samen met Krezip opnam, kwam het hoogst binnen 
in de lijst en eindigde op nummer vier.  

Opvallend is dat de lijst voor een groot deel anders is dan die van vorig jaar. Er kwamen namelijk 
zestien nummers nieuw binnen. Daarnaast staat dit jaar het aantal dialectnummers op twaalf, het 
hoogste aantal sinds 2016. Verder waren er vijftien nummers in de lijst Engelstalig en dertien 
Nederlandstalig. 
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