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De Betekop
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De Betekoppenvlag: wie
heeft hem (nog) niet?
Ook dit jaar zal er weer gevlagd worden en natuurlijk geldt:
hoe meer hoe liever. want we willen toch aan ieder (lees hier
de rest van de gemeente Terneuzen) laten zien dat de

De Betekop op internet:
clubnet.zeelandnet.nl/betekop
E-mail:
betekoppen@zeelandnet.nl

je die natuurlijk kopen voor
25,00 Euro.

Michel Noët
Europalaan 48, Sas van Gent
Robin van der Hooft
Westdam 9, Sas van Gent
Danny van der Hooft
Oostdam 4, Sas van Gent

Heb je al gekeken op:
http://
clubnet.zeelandnet.nl/

BELANGRIJKE
DATA

en op ZeelandNet TV
(kanaal 22)
Teletekstpagina

Wagenbouwersbal:
Zaterdag 17 januari 2004
in café Reseda. Aanvang 21.00 uur
Voorbeschouwingsvergadering
carnaval 2004:
Vrijdag 6 februari om 20.00 uur
in café Reseda

UITSLAG Loterij

Evaluatievergadering carnaval 2004:
Vrijdag 19 maart om 20.00 uur
in café Reseda

1e
2e
3e
4e
5e

Prijsuitreiking ballonnenwedstrijd:
Zaterdag 17 april om 14.00 uur
in café Schippershuis

Prijzen af te halen (vóór 1 maart 2004)
bij: Robin van der Hooft, Westdam 9,
4551 GA Sas van Gent

INSCHRIJVINGEN

Prijs:
Prijs:
Prijs:
Prijs:
Prijs:

3701;
1980;
1520;
1871;
3540;

6e
7e
8e
9e
10e

Prijs:
Prijs:
Prijs:
Prijs:
Prijs:

4182
1689
3204
3676
3624

COLOFON
”De Betekop” is de jaarlijks uitkomende
carnavalskrant van Carnavalsstichting
”de Betekoppen”, p/a Postbus 63,
4550 AB, Sas van Gent
Al vele jaren wordt deze krant samengesteld voor en door carnavalvierend
Sas van Gent.
De redactie bestond dit jaar uit:
Robin van der Hooft (hoofdredactie),
Marcel Vinke en Brian Meesen

Grote carnavalsstoet en dweilbandfestival:
Vrijdag 6 februari van 19.00 - 21.00 u.
Zaterdag 7 februari van 15.00 - 18.00 u. in café Reseda

Oude wijven en boeren:
Nummers afhalen in café Reseda vanaf vrijdag 6 februari

ad. Eecloonaar
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Proclamatie
uit de oude doos 1974/1975
Wat iedere Betekop moet weten
met carnaval

1. Dat alle Betekoppen carnaval moeten vieren van vrijdag
tot en met dinsdag nacht 1 uur.
2. Dat iedere Betekop met carnaval verkleed moet zijn daar
hij anders het risico loopt geen bier te krijgen in de café’s

5.
en niet de klutsjes van een ander leeg drinken.
6. Dat alle ingezetenen moeten deel nemen aan de mooiste optocht van
Zeeland en omstreken.
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4. Dat alle Betekoppen die de zaterdag avond alleen buiten
mogen komen als oude wijven of oude vent, dat moet geen
probleem zijn in Sas.
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3. dat de prins de zaterdag de sleutel van het gemeentehuis in
ontvangst neemt en de burgemeester met zijn ambtenaren
vier dagen in de WW gaan met die dagen.
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7. Dat de cafébazen de schuimkraag op de pilsjes niet hoger mag laten
oplopen dan een vinger.
8. Dat de kleine Betezaadjes en de oude Betekoppen aanwezig moeten zijn
op hun feestmiddag den dinsdagmiddag.
9. Dat het verboden is om met pinten en ander glaswerk te smijten daar de
caféhouders anders de pintjes kleiner gaan maken.
10. Dat iedereen het Betekoppen lied moet kunnen en mee zingen uit volle borst
de keel kan daarna worden gesmeerd.
11. Dat het een carnaval moet worden waar we nog lang zullen over praten in
het Betekoppenland ver daar buiten.

Opgemaakt in betekoppenstad 1974 op den 11 van de 11
om 11 minuten over 11... (Wie was die prins ?)

Carnavalsstichting
”de Betekoppen” wenst U een
leutig carnaval!!!!
en bedankt iedereen die een bijdrage
heeft geleverd aan de organisatie van
carnaval.
Een speciaal woord van dank voor
Burgemeester en Wethouders, Dienst
Openbare Werken, Rijkspolitie,
Middenstandsvereniging ”Sas ’70”,
Sasse horeca, adverteerders, sponsors
en de Sasse bevolking.
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De Sasse Kadéés

Beste betekoppen,

”BOB’ IN
BETEKOPPENSTAD
Beste Betekoppen,
Voor mijn gevoel kan het nog geen jaar
geleden zijn dat de redactie van de
’Betekoppenkrant’ mij vroeg om het jaarlijkse stukje te schrijven in de ‘Betekop’.
En toch is het zo! Want inmiddels staan
we weer aan de vooravond van carnaval
2004 in ons aller Betekoppenstad.
Herindeling…. leuk of niet leuk…. we
blijven ’Betekoppenstad’ daar kan geen
mens iets aan veranderen. Het is en
blijft de leutigste stad van het zuiden
met carnaval.
Als de dagen beginnen te lengen, dan
begint het carnavalsgevoel bij velen te
leven.
Zo ook bij mij. Ook al woon ik reeds
vele jaren in Westdorpe het Sasse gevoel
geraak ik nooit kwijt. Genoeg sentimenteel gezever, even serieus:
Nu het feest der feesten weer voor de
deur staat is het ook tijd voor ’BOB’.
Eigenlijk moet het vanzelfsprekend zijn
dat ‘BOB’ altijd van de partij is als men
gaat feesten. Samen met vrienden het
glas heffen met carnaval dat hoort erbij.
Maar is er ook van te voren afgesproken
wie de ‘BOB’ is? Je weet wel, ’BOB’ is
immers degene die nuchter blijft en
zichzelf en de rest veilig naar huis rijdt.
De nadelige gevolgen van alcoholgebruik
in het verkeer is ons zo langzamerhand
wel bekend.
Jaarlijks vallen er door alcohol in het
verkeer in Nederland ruim 200 doden
en rond de 3000 ernstige gewonden. De
‘BOB afspraak’ is een heldere gedragsregel die veel ellende kan voorkomen.
Want als ’BOB’ rijdt, komt iedereen ook
weer gezond en veilig thuis.
Ik wens iedere ’Betekop’ en
iedereen die carnaval komt vieren
in Sas van Gent een fantastisch
Carnaval... en vergeet ’BOB’ niet!
Met vriendelijke groet,
Marijke Hemelsoet
Coördinator BOB-team
Zeeuws Vlaanderen
Het BOB-concept is eigendom van het Belgisch Instituut voor
de Verkeers Veiligheid en de Arnoldus Groep

ROB = BOB
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De tijd vliegt, het lijkt wel of het ieder
jaar sneller gaat. We hebben nog een
aantal weken om ons voor te bereiden en
enkele repetities te gaan voor carnaval
2004 weer losbarst. Bij het insturen van
ons stukje voor deze krant heeft de Sint
net voet op Nederlandse bodem gezet
en is er weer een drukke, spannende tijd
aangebroken.
Alhoewel,
tegenwoordig
heeft bijna iedereen het constant druk,
druk, druk. En zo vergaat het ook de Sasse
Kadéés, want bij ons wordt er zeker niet
stilgezeten. Nog steeds repeteren we het
hele jaar door eens in de twee weken bij
Paul in De Watergeus. Daarnaast proberen
we op zoveel mogelijk uitnodigingen in te
gaan, maar het afstemmen van de agenda’s
wordt steeds moeilijker. Zo is het niet
altijd vanzelfsprekend om bij een optreden
voltallig acte de presence te geven. Naast
onze optredens her en der hebben we
afgelopen jaar verder gewerkt aan ons
repertoire. Alle nummers worden onder de
loep genomen. Soms komen gouwe ouwe
nummers terug en verdwijnen andere in
het archief. Er zijn ook een aantal nieuwe
nummers bijgekomen. Ook de bezetting
van onze groep is weer gewijzigd. Sandra
en Mandy zijn gestopt en Alice trad in
eerste instantie wat terughoudend toe.
Ondertussen blijkt dat zij een echte
dekselse meid is.
Tijdens Sas Kermis verzorgden wij
afwisselend met Sabrina een avond vol
"ambiance". Tussen de bedrijven door

wordt er
natuurlijk ook
nog nagedacht
over het
aankomend
carnaval.
Vorig jaar
hadden we
een aantal
Grease-hits
ingestudeerd en
dat was net als
het jaar ervoor
(Tina Turner) wederom een swingend
optreden. Maar wat doen we dan dit jaar?
We zijn allemaal van mening dat we er
deze keer helemaal niets over vertellen.
We verklappen niks, dan blijft het een
verrassing tot het laatst.
Trouwens, over verrassingen gesproken,
hebben jullie afgelopen carnaval ook dat
ouwe wijvenorkest gezien? Afijn, het was
al gauw bekend dat onder die maskers
de Sasse Kadéés verstopt zaten (w’en
trouwens geen kouw gat). Dit was in ieder
geval ook een verrassing voor velen, want
normaal spelen wij op zaterdagavond niet.
Afijn, genoeg geschreven nu, ga gewoon
op stap vanaf vrijdagavond en je komt ons
zeker tegen.
Veel muzikale
carnavalsgroeten van
Marissa, Joke, Iris, Maddy,
Wendy, Carmen, Vivian, Alice,
Margo, Will en Nathalie

Van d’un burhemeester...
‘k Sâijn dur eêl eêl blâij mee da’k un bâijdraohe
mag levere an deze carnavalskrant van
‘Beêtekoppestad’. Ok as oud-burhemeêster van
de vroehurre hemeênte Sas van Hèènt weet ik
da de Sasse carnaval un eêle groôte tradisie ê. Al
meer as viereveertug joar is carnaval (èèn as ju’t
pessé wil wete, sins ‘t Sas bestao) ier un groôt
feêst voor jong en oud.
Nogevetjes en de carnaval bast weer los. De
daohe van lol en leut kommen dur weer eêl vlug
an. De boerekiel’n, leutihe kostuums, feêstneuz’n
ên pruiwken worre van’t solder hoald. Vier daohe
lang zullen de straot’n van ‘t Saâs weer eêlemaol
hekleurd sâijn mee un bonte stoet van praâchtug
verkleênde mênse, dwâijlbèèndjes die van ulder toeter maoken en vaneiges magge
we niet verhete de tradisioneêle carnavalsoptocht mee eêl schoône, architectonische,
vormheheve râijdende bouwwèèrken.
Vier daohe lang za je leutihe carnavalsliedjes oren vanuit de cafees, lâijk vaneiges
d’alouwe Sasse carnavalskraokers ‘de kop van een beêt is un beêtekop’en ‘maok zo van je
neus nie’. Vier daohe lang zit Sas in un roes van feêstgedruis en pollenèèses.
Allee, ’t belooft weer un spèèterend carnavalsfeêst te worre.
We moete nie verhete dad an di carnavalsfeêst un eêle groôte orhanisaosie vast zit.
Carnaval beteêkent ok maonden van voorberâije om as slot voor dun zoveêlste keer un
waoterdicht, origineêl programma te maoke waorin zowel jong en oud zich kunne vinne.
Mâijn complemèènt’n voor de carnavalsstichting ‘De Beêtekoppen’ die sins jaor en dag de
canavalsdaohe in Sas van Hèènt tot un èècht succèès zien te maoke. En niet te verhete al
d’ândere mèènse die op d’eên of d’andere manier bâij d’organisaosie van di volksfeêst
betrokke zâijn. As burhemeêster doek dad eêl hèère dak ’t bestuur van de stad weer vier
daohe uit ande heef. De sleutel van de stad draog ik tâijdeluk over aon prins Leonardo XI.
Blâijft ur voor mâij alleên nog over om alle Sasse feêstneuz’n un paor spèèterende
carnavalsdaohe toe te wèènse.
J.A.H. Lonink
Burgemeester van de gemeente Terneuzen
Da èèn julder nie hedocht zeker ee, dan’k nog is Sas zoe praote...
Zo zien julder maor dan’k julder nie verhete zâijn!
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IN MEMORIAM
Erevoorzitter
de erevoorzitter van de Betekoppen, Rinus van der Hooft.

aan de stichting verbonden was, liet hij zien dat organiseren hem in het bloed zat.

De jaren dat hij als voorzitter aan het roer stond heeft bij velen respect afgedwongen.
Toen Rinus ziek werd, heeft hij na lang denken toch besloten om met pijn in het hart zijn functie

van onze
voorzitter

van onze
Eerste minister

benoemen tot erevoorzitter, een titel die hij zonder twijfel verdiende gezien zijn staat van dienst.
Tijdens de megakroegentocht in november 2002 werd hij dan ook tot erevoorzitter benoemd.
Jammer genoeg heeft hij er niet lang meer van mogen genieten.

Eerste Minister der
n Barend I
Prins Leonardo XI weer worden bijgestaan
Eerste Minister Barend I, voor velen onder
ssing maar toch ook weer niet.
oonlijk vind ik het nog steeds een eer om
er te zijn en ik vind het nog steeds even
die eerste keer. Ik ervaar dit als een soort
wel te verstaan een enorme leuke verslaving.
eonardo XI heeft de samenwerking tussen
er positief ervaren en wilde dit onderstrepen
mij nog eens voor een jaar te vragen.
e door mij zo fel begeerde functie heb ik
derom aangepakt en wil dan ook langs deze
g onze Prins Leonardo en de rest van de raad
n elf bedanken voor het vertrouwen in mij
s Eerste Minister. Ik zal dan ook deze functie
met volle overtuiging en naar eer en geweten
uitoefenen zoals een goed Eerste Minister dat
betaamt.
Nogmaals iedereen bedankt en als Eerste
Minister Barend I wil ik jullie een heel
goed en leutig carnaval 2004 toewensen.
Beste Betekoppen,

De Club van Hup
Ier zijmmen ook weer, nieuws van de
Club van Hup, wan wa zoe ten dinsdag
van Carnaval zijn zonder de Club van
Hup. Zoan julder weete zijmme wij d’r
den dinsdagmorge altijd vroeg bij om
te ontbijte in de buurt van de Rijnvaart.
Ik zèg in de buurt van de Rijnvaart, wan
julder weete messchiens nog wel damme
vorig jaor in een keet ontbeeten èn suust
naost de Rijnvaart. Dan moeje niemand
stoore, zo vroeg in de morge en ons
natje en droogje aojje me toch wel. ’t
Was t’er zèlfs druk, wan d’r waowe d’r
meer een boterammetje of teen of tander
mee een pint komme pakke in de vroege
morge. Zèlfs buurman Ronny ging an den
overkant zijn ont gaon uitlaote om in
de bosse op da ‘t eiland te laote schijte
en kwam taornao bij ons naor om een
pint. Wa moppe tappe, goed ontbijte,

een kacheltje in die keet een pint in de
buurt, wa wil je nog meer. Oe amme da
den dinsdag 24 februari gaon doen weete
me nog nie. Me gaome eest is vergaodere
bij Kees, èrgus in januari èn dan zumme
wel zien oe, wa, waor èn wa damme gaon
ontbijte wan daddis ieder jaor anders.
Vaneigus weer rond neegen uur ‘s morgus,
maor da weete julder wèl, alhoewèl dan
de meeste van julder dan nog in julder
nist ligge te maffe om te bekomme van
de daoge daorvoor. Alli, ik zoen zègge,
voor alle vroege veugels dien dinsdag,
kom is kijke oedanwijtadoen, dien
dinsdagmorgen daor op da doekje bij
Kees, dan pakke me d’r alvast een op.
Naomes alle vroege veugels
van de Club van Hup,
tot dan en veel leute.

Als voorzitter van Carnavalsstichting
de Betekoppen mocht ik nóg een stukje
schrijven in deze Betekoppenkrant. De
tweede “Betekop” in Sas van Gent horend
bij de gemeente Terneuzen.
Veranderingen zullen er niet veel zijn
zoals afgelopen jaar. We kunnen alleen
maar hopen dat ook vanuit Terneuzen
het Sasse Carnavalsgeluid zal blijven
klinken. Komend Carnaval zullen we
worden ontvangen door onze oude
burgemeester in het Sasse Stadshuis,
maar dat zal vast wel in orde komen, met
onze Jan. Ik zal dan alvast een suggestie
doen: blijf nu langer dan twee jaar.
Tot slot wil ik natuurlijk alvast iedereen,
namens C.S. de Betekoppen, een
gedenkwaardige Carnaval toewensen,
wie weet wel de 5 carnavalsdagen die
de geschiedenis in zullen gaan als de
leutigste sinds lange tijd!
Tot mee die doagen!
De Voorzitter

Advertentie I.M.

Te koop: Plisie bus
in verband met vervanging door motor met zijspan.
Af te halen voor 1111,11 euro op woensdagmorgen 25 februari 2004 tussen 7 en 8 uur ’s morgens aan De loods van De Betekoppen.
Kenmerken van De Bus: blauw met gele strepen en een voortreffelijke meertonige claxon. Deze bus zal zondag 22 februari vanaf ’s morgens acht uur
worden gepresenteerd in de straten van Betekoppenstad.
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l in ’t Sas stijgt er bovenuit!

Echte Betekoppen zullen he
t nooit ergens anders tjes
in ’t Schippershuis of
doen....carnaval vieren. Hoew
el er tegenwoordig in een
ander café en als we er genoeg
heel Nederland (want zelfs
En als we het verder weg
hebben afsluiten rond zoeken
boven de rivieren doen de
? Tussen de cactussen in Mexico
pomp. Dat stijgt er toch bovenu
ze verwoede pogingen) car
: caramba, een cerit.
naval gevierd wordt, je
vessa drinken onder je sombrero?
Si, bella Italia, in Venezia me
doet het gewoon niet.
Of in de jungle in Afrika
t de prachtige maskers en pol
onaise door de bush-bush op bon
maar liefst 19 dagen carnaval!
Het komt niet eens in je op om
go-muziek? De noten
Nee hoor, geef ons maar van
het ergens anders te vieren.
Tandjen Bei en d’Erremenie van
gew
oon 5 dagen lol en leut. Dat ze
Sterker nog, over de hele wereld
lol en leut stijgen er
er in Venetië 19 dagen voor
wordt carnaval in allerlei ove
ons toch bovenuit.
r doen geeft al aan dat het bij
vormen gevierd, maar we hoe
ons
vee
l leuker is, want Met wat je het
ven het niet eens te weten
over één ding zijn we het ook alti
ook vergehoe gezellig het ergens anders
jd eens: die 5 dagen zijn lijk
is, want een ding weten wij zo
t,
wa
ar
je
’t
leu
ter wereld
tig dat het ook geen dag langer
gewoon zeker: waar je ’t ook vie
hoeft te duren. Nee ook vie
rt, carnaval in ’t Sas stijgt die
rt,
carnaval in ’t
5 dagen stijgen er zeker bovenu
er bovenuit.
it.
Sas stijgt er bovenuit. We
Rio de Janeiro dan? Exotisch, vee
Alez, het zal zeker en vast plezan
l bloot met veren en glit- wet
t zijn bij onze zuiderbu- ter?
en eigenlijk ook niet
Hmm, veel te warm en te gevaar
ren een pintje drinken bij Ma
lijk. Nee hoor, carna- hoe het
nneke pis. En jawohl, das val
komt. Heeft het
waar je nog gemoedelijk en vei
macht natuurlijk viel spab mit
lig een biertje uit glas vleuge
die Deutsche of östereichse kun
ls? Hangen er enort drinken stijgt er zeker bovenu
leute im lederhosen en grote
it. Of in Amerika, waar me bal
bierpullen. Mais oui, c’est alle
lonnen aan? Zit er
s
nat
uur
zeker très amusant, carnaval ond
lijk veel bigger is: "Mardi Gras"
er de Eiffeltoren. Sure, it De
in New York? een raket aan
hamburgers bij het kraam van
vast? We
will certainly be very pleasant to
Kees tegenover ’t weten ook
drink a pint met carnaval Sch
niet precies hoe
ippershuis of liever nog een car
in London. Maar nee, geef ons
nvalsmenu (friet met het kom
maar gewoon een paar pint, maar we stijgen
biefstuk) bij ’t Stremijn of de Roy
al stijgt er zeker bovenuit. er
gewoon bovenuit!

www.deventjes.nl
Wa viel ta tege!!!!

Valtatege kraakt uit protest Betekoppen-site
Dat was me daar een schitterende jubileum-act: 11 jaar
Valtatege, een act die nog nooit
en te nimmer vertoond was.
Naast een eerste prijs zou de
kroon zou toch wel een schitterende jubileumplaquette zijn,
die ons door onze aller prins
publiekelijk overhandigd zou
worden. De honderden aanwezigen bij de prijsuitreiking van
het dweilbandfestival, waar we
zoals gewoonlijk toch weer een
tweede prijs zouden hebben (we
hebben altijd een te grote bek
tegen de jury), zouden ons met
een daverend applaus bedanken
voor de elf schitterende muziek
en toneel acts die neergezet
waren in de afgelopen jaren.

Er volgde een stilte.
Er volgde nog een stilte
En nog een.
We wisten wel dat prinsen met
hun toespraken altijd de spanning weten op te bouwen (legendarisch zijn hun woorden:"ik
zou weer nie graag in de jury zitten"),
maar
het
bleef
stil………………………………
…………………………………

Na te praten

De desillusie was groot en de
behoefte om erover na te praten
des te meer.
Het was dan ook een drukte van
jewelste tijdens ons grote
Valtatege jubileum napraat feest
bij van Dam, waar DJ Patrick
er een gezellig sfeertje wist te
Ons hart klopte
brengen met als klap op de
Ons hart klopte vol verwachting vuurpijl het optreden van onze
toen het einde van de prijsuitrei- collega’s uit Westdorpe die de
king naderde…………………
Valtatege-medley
brachten

(Tandsjen
Bei bedankt!!)
Die avond kregen we de
plaquette alsnog, die overigens
door onze persvoorlichter in
ontvangst werd genomen omdat
het bestuur nog te veel ontdaan
was.

Verdere stappen

perse
gaan van deze
krant is het ons dan ook
gelukt om de site van de
Betekoppen te kraken! Alles
over Valtatege is daarom vanaf
nu te vinden op www.betekoppen.nl. En verder een hoop
andere ludieke wetenswaardigheden (suggesties altijd welkom
als het maar ludiek is) en een
tipje van de sluier over onze
komende carnavalsact.

Hoewel het blijkbaar de bedoeling was geweest ons pas tijdens
ons grote jubileum napraatfeest
te huldigen(en er geen sprake
was van een vergeten ondergewaardeerde dweilbende), werd
er daarom toch besloten om verdere stappen te ondernemen om De groeten
Valtatege de aandacht te schenken die ze verdienen. Bij het ter Die eikels van Valtatege

kijk nu op www.betekoppen.nl
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Maandagmiddag 23 februari

De muzikale freaks onder ons zullen weer blij zi
dat ook dit jaar weer een dweilbandfestival
wordt georganiseerd. De prijzen zullen ook wee
door dhr. Paul Boon worden verzorgd. Uiteraard
zal dit alles in z’n muzikale toko
”de Watergeus” plaatsvinden, nadat onze jury de
diverse dweilbands heeft beoordeeld op hun
(muzikale) kunsten.
Thans mogen wij weer op een enorm succes
hopen zoals vorig jaar, het jaar waarin
wel 6 dweilbandjes deelnamen aan dit
wonderbaarlijke evenement. Overigens was
dweilband ”tè geen naom” de winnaar van 2003.
Zowel dhr. Paul Boon als wij (de Betekoppen) hop
op een schitterend life feest, waarbij de muzikal
hoog in het vaandel zal staan.
Tot maandagmiddag!

Wagens opbouwen...

Etalage
wedstrijd
Carnaval komt er weer aan, en dat is
maar goed ook. Het is per slot van
rekening 1 van die uithangborden van
de nieuwe gemeente ”Groot Sas”.
We weten ondertussen dat die mannen
uit Sas-noord en Sas-midden wel eens
jaloers kijken naar de manier hoe wij
een feestje kunnen bouwen. Ook de
verbaasde gezichten als ze in de weken
voor carnaval door ”Betekoppenstad”
rijden zijn natuurlijk de moeite waard.
Hoewel ze in onze nieuwe gemeente
in de ene kern wel wat meer etalages
hebben dan in de andere, zit het
verschil ‘m met name in de aankleding
ervan. En dat is nu net datgene waar
de Sasse etalages tijdens de jaarlijkse
etalagewedstrijd in uitblinken. Je kunt
het zo gek niet bedenken of je komt het
tegen. Van complete waterinstallaties in
de etalage tot polyester poppen aan de
gevel… het mag allemaal.
Torbijn Bloemwerken werd afgelopen
jaar de winnaar. Elk jaar weer weten
zij vriend en vijand te verrassen met
hun originele ideeën. Tweede werd de
firma Ranschaert en op de derde plaats
eindigde Assurantiekantoor Johan de
Block. Deze drie behoren overigens tot
de echte ”harde kern” voor wat betreft
de etalagewedstrijd. Uit betrouwbare
bron weten we ook dat ze wat meer
concurrentie van harte toejuichen.
Dus ondernemers van Betekoppenstad,
laat zien waarom Sas tot in de verre
omtrek bekend staat als carnavalsbolwerk en maak er weer wat moois van in
die weken voor carnaval!!!

Op zondagochtend van carnaval is het weer zover. Voor de wagenbouwers de belangrijkste
dag van die vier dagen van lol en leut. Het opbouwen van de wagen op het Suikerplein is
op z’n zachtst gezegd een spannend moment. Past alles, ziet het eruit zoals de bedoeling
was etc, etc. Dat het opbouwen van de wagens veel belangstellenden trekt is op zich niet
zo gek. Het is per slot van rekening een indrukwekkend schouwspel. We moeten echter één
ding niet vergeten; tijdens het opbouwen kan er van alles en nog wat fout gaan. Als je dus
op zondagmorgen naar het opbouwen gaat kijken, blijf dan op een veilige afstand van de
wagens. Alleen op deze manier voorkomen we dat een leuke dag carnaval in een grote hoop
ellende eindigt. En dat wil toch niemand!!!

Ouwe wijven!
(kermis voor je hormonen)
Zaterdagavond 21 februari is het weer zover: Sas van Gent veranderd dan weer van gedaante
want het ”Ouw Wijf” zal dan regeren over Betekoppenstad. Niks van een Prins of wat dies meer
zei, nee een vrouw zal het roer overnemen. Weliswaar zal dit maar van korte duur zijn, maar
toch… de heren zijn gewaarschuwd. Voor die heren die niet onder dit spektakel gebukt willen
gaan; voor hen bestaat dan de kans om zich als ”ouwe vent” te verkleden.
Kortom er zal weer van alles te zien zijn in ons stadje en om het onze
jury niet al te moeilijk te maken is het verstandig om jezelf
ook te voorzien van een nummer. Deze nummers zijn vanaf
6 februari af te halen bij café Reseda.
De prijsuitreiking van
het beste ”ouw wijf” en de
beste ”ouwe vent” vindt om
middernacht plaats
in de Narrentempel
(Jeffrey’s).
Namens
de stichting
wensen wij jullie
veel succes
en veel leut toe.
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We doen d’r weer ’n wurp noar!
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Feppin

Wallo!

Ier weer ’n stukje geschreven vanuit
d’n bouwplaats in Feppine. Ofwel die
musselboeren uit da musseldurp. Wa èn
we veurig joar achter da net moeten visse.
Ta schoone gewist om ’m veur den tweede
keer binne te oale. In ieder geval a wu wel
beet. En ’t was ’n schoonen oek. Ze noemen
da d’n meest carnavaleske prijs. Ier goan
we zekur weer ’n gooi, of liever ’n wurp
na doen. Of da we beet goan èn? ’K weet ’t
nie. We ben wa moeiluk op gank gekome.
Of da ta deur da samba gevoel van ’t veurig
joar is gekome of deur da werme weer? ’K
weet ’t nie. ’K weet wè da we de koppe bij
mekoar èn gestoke en da we noe zeer goed
bezig zien. Oek al moe af en toe da kompas
boven tafel kome. Over ’t algemeen goan
we de goeie richting op. De vroag is of da
we kunnn aanlegge doar in bruisend Sas.
D’r is nog al wa afgefeest afgeloope joar.
Zelf èn we weer ’n goeie zet gedoan mee
ons negunde nissehutfeest. A judder ben
gewist, bedankt veur judder bezoek en
volgend joar is ut veur d’n tiende keer da
wudder da goan organiseren. En wel op d’n
neguntiende september. We èn verdur oek
nogal wat jubileums van ’t joar. Onze eigun
road van ’k weet nie oeveel, bestoan oek
a weer 33 joar. D’n Zotte Pijk mee udder
44 joar en de Deurdouwers 33 joar. Allen
namens de Sloebers van harte hufeliciteerd!
Die mann’n zullen d’r wè ’n schepje boven
op doen om dien eersten binnen te hoalen. We weet’n zeker da ter eenuh z’n
trukk’n doos open ga trekkuh.
A je binnuh de verenuginge
kijk zijn we oek weer al veur
d’n zevetiende keer bezig. Ze
zegge wel ’s: oe ouwer oe zotter. Want
a je zie oe we ben begonnen en a je dan
noar de krejaties van noe kiek mee al da
gepleumatiek, plc cilinders, lucht, 220 of
380 barrekus ier en wa olie daar. Vroeger
ging ’t allemoal mee d’n handen. Al mee
al is ’t einde nog nie in zicht. Wa is ’t er
noe schooner om mee z’n allen carnaval
te kunnuh viere. Want iedereen weet oek

wè van woar op de wereld ze oek carnaval
vieren: ’t Sas staat boven alles!
Eigenluk wordt je oek ieder jaor gevroagd
om wa vrij te geven over ’t onderwerrup
da we goan proberen uit te beelden. D’r
is al eel wa over gegist, oek è we zoe af
en toe ’s achter ’t net gevist. We goan d’r
in ieder geval weer ’n wurp noar doen. En
of da we ’n groote of ’n kleine vangst èn
weete we over enkele moande, at zoe ver
is. Als d’n jury wil bijte dan komt allus wè
goed. Wudder wense alle deelnemers aan
d’n optocht, de organisatoren, en ieder die
carnaval ’n warm hart toe droagt eel vee
leute mee die doage en hopen judder tegen
te kome. Misschien wè om onze vangst mee
judder te deele.

Ook dit jaar weer een stukje van de
Woedies. Dit jaar zullen we ons naam der
maar bij zette, zeker, want we waren het
vorig jaar vergeten, om hem der bij te
zetten in de krant.
Allee, nou verwachten jullie zeker da we
gaan vertellen wat we gaan doen op de
zondag in de stoet. Da doen we dus zeker

niet. We kunnen misschien wel wat hints
geven, zodat je het snel deur hebt, maar
de zondag zal je toch deur weer en wind
moeten gaan om deur te krijgen wat we
zijn. We gaan echter niet meteen met de
deur in huis vallen, want dan zou het voor
iedereen net als een open deur intrappen
zijn.

Vanaf d’n bouwplaats in Feppine eel
vee groete, en tot mee die doage,
Bouwklup ‘de Sloebers’

In september hebben we voor ’t eerst vergaderd, net na de kermis. Het idee was der
gelukkig snel deur.
We zijn zaterdag 1 november begonnen
mee bouwen en vanaf nu zullen (en mogen)
we weer de deur platlopen bij Freddy en
Marie-Louise op onze bouwplaats. Na het
bouwen gaan we meestal ook nog even
deur naar d’Ouwe brug om even lekker
deur te zakken bij Ronald en Henny.
We zullen in ieder geval flink moeten deurwerken, maar met carnaval zullen we de
deuren open smijten en deur ’t Sas gaan. Je
zal het zeker zien en zo deur hebben wat
we zijn.
Waarschijnlijk denk je nu, ze zijn zo zot als
een deur, en da klopt ook.
Allee, tot mee die doage, carnaval staat
al bijna voor de deur!
De Woedies
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Zo snel gaat een jaar voorbij.
Carnaval 2004 staat weer
voor de deur. En de echte
carnavalsvierders zijn zo goed als
klaar met hun voorbereidingen
om zich in het feest van lol en leut
te storten. Voorbereidingen die
Betekoppenstad
veel inspanning en ook de nodige
duiten hebben gekost.
De club van 111doet wat aan die
financiën. De leden betalen ieder jaar
hun bijdrage om er voor te zorgen dat de Carnavalsstichting de
Betekoppen voor de Sasse gemeenschap er weer een grandioos
feest van kan maken. Mede door het geld van de club van 111
kunnen de zieken, de ouderen en de jongeren een paar fijne
dagen geboden worden. Ook de prijzen voor de optocht wordt
mede door ons betaald.
We zoeken nog steeds leden voor onze club. Hoe meer leden
des te groter het bedrag dat wij aan de Stichting kunnen
overmaken.Als U nog geen lid bent meldt U dan aan bij
onderstaande personen of bij de Carnavalsstichting.

111

Wij wensen U veel carnavals plezier.
Jan Sanderse, Luc de Meijer, Co Torbijn.

De Beteblaoren
Hallo Betekoppen
Ook dit jaar zijn we weer van de
partij in de schoonste optocht van ’t Sas en omstreken.
Wat we gaan doen dit jaar, staat definitief vast, maar bij ons kan dat
makkelijk veranderen als we gaan bouwen. Het lijkt ieder jaar wel
vroeger te worden, dat we een stukje moeten inleveren. Nu ik dit zit
te schrijven, is het de dag na de megakroegentocht, dus we weten
weeral dat Leo weer prins is dit jaar.
Ja, wij beginnen nooit heel vroeg mee bouwen, want anders zijn we
het al beu eer het carnaval is. Eigenlijk geloof ik dat laatste niet,
want het zijn bij ons allemaal feestbeesten en als er iets te doen is
zijn we er ook altijd bij, dus. Maar over dat bouwen wil ik nog wat
kwijt. Het is dit jaar de 11e keer, dat we bij Rene en Marleen Bode
bouwen, dus dit zal zeker niet ongemerkt voorbij gaan. Wat we gaan
doen zullen jullie rond carnaval wel zien, maar opvallen zal het wel
doen (in de bouwplaats!!).
Ik hoop dat we dit jaar mooi weer hebben tijdens de optocht, want
dat scheelt altijd wel in de opkomst van het publiek. En daar maakt
iedereen het toch ook een beetje voor. Eigenlijk zou het publiek (en
niet alleen het publiek) de optocht een paar keer moeten kunnen
zien, zodat ze alles zien wat er tijdens de optocht gebeurt!.
We zullen ook dit jaar zeker weer ons best doen om iets leutigs te
maken en waar we zelf ook leut aan beleven.Wat dat precies gaat
worden, dat zeggen we nog niet . Als je dat wilt weten zal je naar de
optocht moeten komen kijken.
Verder weet ik niks meer te zeveren en daarom ga ik stoppen,
maaaaaarrrrrrrrr wij willen iedereen wel een leutig carnaval
toewensen.
Groeten,
De Beteblaoren.
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1 zonder
HET

SNORRENNIEUWS

VOOR CARNAVAL 2004

Vaneigus zal ook deesjaor onze vereniging 1 Zonder Snor weer
te bewondere zijn in de stoet. Me gaomme weer prombeere om
goed voor den dag te komme wan de afgeloope drie jaor van ons
bestaon èmme n’et gepresteerd om bij de kwarT?TTE, alsmaar bij
d’eeste twee te zitte èn da wille me gèrre zo ouwe. Vaneigus is de
konkurrensie groot, en da’s maar goed ook, maar julder zun zien,
t’sal weer teen èn tander worre. Me gaome wel prombeere om ‘t
is wa simpeler an te pakke, maor daarom wil ta nie zègge da ta
nie minder schoon of leutig zal zijn. We nèmme al een paor keer
vergaoderd in ons clubuis, den Ouwe Brug en nao veel vijve èn
zèsse zijmme d’r weer uitgekomme waor damme mee den eestkommende stoet voor den dag mee gaon komme. Nou is da voor
julder as Beetekoppe een vraog en voor ons, dawilzegge de die mee
snor en de die zonder snor een weet. Me gaoome da veneigus nie
veraoje, maor ut èt van ‘t jaor niks temaoke mee sport of politiek.
Me nèmme al in de dzungel gezeete, in da deeste jaor, me nèmme
al is mee een krokkedil op sjouw gewist en vorig jaor waorumme
an rondzeule mee een cafévoetbalspèl, maar nou wor ta eel wa
danders. Wadde, da zègge me nie, ajje da persee wil weete kan je da
is vraoge an een van ons leeje, mee of zonder snor, maor daor gaoje
ook nie veel wijzer van worre.
Je kom maor kijke naor de stoet dan zajje da wel zien. Overigus
kos ta allemaol gèld en we willen dan ook onze sponsors Ronald
en Henny van den Ouwen Brug bedanke voor ulder steun en teeves
die mense die an al een steunkaort van ons gekocht èn ook. Ajje
da persee wil kan ta nog bij een van die snorrenclub bijvoorbeeld
onze schatbewaorder Sander of den Sjoz of Lex of Ronald en onze
maonus van alles Bart. Ook in den Ouwen Brug kan ta, maor je zal
ons daor wel teegekomme mee van die kaorte of andere middels om
wa gèld binne te krijge. Ajje goesting èt, gèrre dan kumme weer een
tijdje vooruit mee ten geit. Alli genoeg gezaogd, ik gaon mee ti stuk
stoppe èn me ziemme julder wel mee tie daoge.Wa damme precies
bouwe zèg ik nie, wan dan èmme de poppe an ut danse.
Alli tot in ons clubuis of in de stoet
op zondag 22 februari 2004.
De leut, van 1 ZONDER

Elfde button van de Ventjes!

Stukje bij Beetje
Stukje bij beetje is de carnavalsbutton één van de Sasse
carnavalstradities geworden. Vele
jaren terug begon het met een
initiatief van de Betekoppen die
de ”schuif”-buttons verkochten met
ieder jaar een nieuw thema. Toen z
dit financieel niet langer meer kon
organiseren, namen de Ventjes in 1994 dit
initiatief over omdat het toch jammer was dat
deze traditie verloren zou gaan. Sindsdien zijn onze carnavalsbuttons de huidige buttons met speld en worden ze ieder jaar door de
Ventjes ontworpen, gemaakt en verkocht.
Met uitzondering van de eerste ”Ventjes”-button die als thema ”Met
carnaval voelt een Betekop zich als een vis in het water” had, zijn
alle andere buttons nog steeds voorradig. De eerste twee buttons
waren tevens het thema van de wagen van de Ventjes, maar sinds
1996 heeft de button algemene thema’s waarin ons Beetje de
hoofdrol speelt. Soms wordt er ingespeeld op actualiteiten zoals
de gemeentelijke herindeling (”Eindelijk gezellig in Terneuzen, een
Beetje Sas erbij” 2002), het carnavalsboek (”Betekoppen, je zou er
een boek over kunnen schrijven” 2001) en de onthulling van de
Betekop (”Ben ik een Beetje in beeld?” 2003) of algemene ”beetjes”uitdrukkingen zoals ”een Beetje verliefd” (1999, valentijnsdag) of
”Alle Beetjes helpen” (1998).
Dit jaar dus de elfde button in zijn huidige staat en omdat het
stukje bij beetje toch een echt collector’s item is geworden, wilden
we ons Beetje wel eens verrassen met een knappe dame, vandaar
dus “Stukje bij Beetje”.
De buttons zijn te koop bij alle leden van de Ventjes en in de
Sasse café’s voor maar een euro!
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De Spiekerskorner
Oe leutig was da maor vorig jaor mee
ten Spiekerskorner, da wil zegge, schoon
weer, schoone bekers, geschonke deur
Carlo, alias Kees, van de Rijnvaart, veel
volk da wil zègge, veel toehoorders,
waaronder de deeleegees van de Gemeente
Terneuzen, maoooooooorrrrrrrrr, èn da
was spijtig, veels te weinig zeevereirs.
Oe kom ta nou dan d’r zo weinig kadètten
uit Betekoppestad en omgeving op da
podium durve te komme staon. Tijdus
die daoge zijn de meeste toch ook nie
op ulder mondje gevalle, dus waorom
is nie geprombeerd op da podium van
de Spiekeskorner, noast de Rijnvaart,
om is wa te kommen zeeveren, uitlègge,
oe ajje da ook noemme wil, wan da zoe
toch wel spijtig zijn as ta naor de kl..te
zoe gaon, omdan d’r te weinig zeevereirs
zijn. Beetekoppe, zowel mannelijk as
vrouwelijk, laot julder is nie kènne, en
prombeer is wa in mekaor te steeke, een
beetje voor te bereije, en laot de mense is
lèkker lache. Je mag ut over van alles en
nog wa d’èn, maok nie uit, en je kan d’r
nog een schoone beker mee winnen ook.
Nou èmme wij van d”organiesaosie nog
wel wa tijd om den een den den anderen

is te polse of da dij of zij is
geen goesting èt om mee te
doen, en da gaomme zekers
ook doen, maor Beetekoppe,
dink t’er ook is over nao en
doe ook is mee, wan da zoe
toch wel zonde zijn as een
tradisie van vijfentwintig
jaor nie meer zoe bestaon.
Alli, ik zoen zègge, kom is
voor den dag op maondag
23 februari tweeduuzendvier
op den oek bij de
Rijnvaart, om ALF
DRIE, kom luistere
ajje niee mee doe
naoor oopelijk eel
veel zeevereirs en
nim goe weer mee.
Naomes
d’organiesaosie
van
De spiekerskorner

Tandsjen Bei 22 jaar!
Beste carnavalvierders,
Het jaar 2004 is wel een bijzonder
carnavalsjaar, er zijn nog al wat jubilerende
verenigingen. Ook Dweilband Tandsjen Bei
is er hier 1 van, namelijk dit jaar bestaat
Tandsjen Bei 22 jaar. Een stukje historie is
hier wel op zijn plaats om ook de jongere
carnavalsvierders eens bij te brengen hoe
het allemaal is be-gonnen met Tandsjen
Bei. Ook voor de ouderen onder ons, die al
wat minder lang onthouden, is dit wel weer
een goede opfrisser.
Het orkest is ontstaan door de wagenbouwers vereniging “De Zuipcilinders” uit
Westdorpe. Deze bouwden toen,in 1982, de
carnavalswagen “HET CLOWNENCIRCUS”.
Het idee was er om de wagen live muzikaal te begeleiden. Twee muzikale wagenbouwers brachten het notenschrift over bij
de andere wagenbouwers.
Er werd al snel gerepeteerd bij een temperatuur van 10 graden onder nul.
In de loop der jaren werd de muziek steeds
belangrijker, zo is Tandsjen Bei uitgegroeid
tot een formatie van 21 muzikanten, plus
een bierdrager.
In deze afgelopen 22 jaren hebben we

vele optredens met een breed repertoire,
bestaande uit 40 nummers, (totaal wel
een 80 nummers verschillende nummers
gespeeld) met veel plezier ten gehore
gebracht.
Het belangrijkste in deze is voornamelijk
het spelen tijdens de Sasse carnaval. Om
nog enkele andere optredens te
vernoemen; Hulster dweildag,
Dweilband festival bij De Buskes
in Tilburg, voetbalstadion A.A.
Gent, kroegentochten in België
met
carnavalsverenigingen,
veel uiteenlopende dorpsverenigingen en familiefeesten…
enz…enz.
Kortom is Tandsjen Bei een
groep die een aardig deuntje
speelt en onderling veel plezier
heeft en dit graag naar buiten
brengt. In zijn bestaan, door de
jaren heen, is de bezetting van
de band in ledental gegroeid
en is er weinig tot geen verloop
van muzikanten geweest.
Een bijkomend en jaarlijks
terugkerend hoogtepunt is het
dweilband festival wat in 2003 zijn 7e
editie gekend heeft. Het eerste
festival is geboren bij het 15
jarig bestaan en is door vele
bands met veel plezier en
muzikaliteit opgeluisterd.
Vanzelfsprekend
dat
het
festival op 6 november 2004
ten teken zal staan van het
22-jarige bestaan en dat de
organisatie groots aangepakt
zal worden. Zet deze datum
al vast in de agenda om dit
feest zeker niet te missen!!
Nu dan maar even een puntje
optillen van wat er mee die
daogen te verwachten is.
Zoals we gewend zijn komen
we de dinsdag weer voor de
dag met de kleding die we het

voorgaande jaar de maandag tijdens het
dweilband festival aan hadden. Zoals toen
en op de foto te zien is werken we er ook
aan om onze kroost het carnavalsleven bij
te brengen.
Ze willen al niet meer thuis blijven op
maandagmiddag, ze willen dezelfde kleding en vinden het al prachtig om ook
carnaval te vieren.
Zoals de ouden spelen piepen de jongen is
hier zeker van toepassing, gelukkig is dat
nog niet zo met de keuze van het drankje.

Ook dit jaar hebben we weer een thema
waarmee we op maandag voor de dag
zullen komen. Kletsers, koebellen, en
schuimkoppen zullen door Sas dweilen,
met de nodige aangepaste klanken en
dranken zal Tandsjen Bei weer iets leutigs
trachten te brengen.
Alles samengevat voor die daogen gaan
we weer voor de nodige ambiance, want
wat is er leutiger dan live muziek tijdens
de carnaval in Betekoppenstad te Sas van
Gent.
Als we jullie tegenkomen in ’t café, denk
dan een beetje om onze instrumenten en
als er wat ruimte is zullen we het weer
muzikaal en leutig opvullen.
Namens dweilband Tandsjen Bei
uit Westdorpe ieder weer een leutige
carnaval toegewenst!
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Nieuwsgierig naar 44 jaar
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55+MIDDAG

Hoe gingen de Sassenaren vroeger verkleed? Hoe zagen de grote
carnavalswagens er de afgelopen 44 jaar uit? Wie zaten er in de
muziekgezelschappen, Raad van Elf of was er Prins Carnaval?

24 februari om 14.30 uur in de Speye

Een uniek overzicht hiervan is te vinden in het boek ‘Van
café naar café’, 44 jaar betekoppencarnaval in Sas van Gent.
Een beschrijving van het Sasse carnaval van 1956 tot 2000,
geïllustreerd met vele honderden foto’s.

Ook dit jaar organiseren de Betekoppen weer de gezelligste
middag van het jaar voor de 55+ers. Dit jaar zullen
voor het eerst de ”5 Milado’s” hun opwachting maken in
Betekoppenstad, in de Speye om precies te zijn.

Van dit fantastische naslagwerk zijn er nog exemplaren te koop
voor de prijs van 11,00 euro.

De 5 Milado’s staat de moeilijke taak te wachten, om het succes te
evenaren van de band die afgelopen 2 jaar de 55+ middag tot een
groot succes maakte, namelijk ”The 2 Tops”.

Dit boek is een must voor
iedereen die het Sasse
carnaval een warm hart
toedraagt. Deze kans
kun je niet laten liggen,
al is het om later nog
eens aan kinderen en/of
kleinkinderen te laten
zien hoe geweldig het
Sasse carnaval was, is en
altijd zal blijven.
Dit boek is op de
volgende adressen te
verkrijgen:
Westdam 9
Nieuwe Bosstraat 1
Europalaan 48
Wees er vlug bij
want: op = op!

De 5 Milado’s brengen een gevarieerd programma naar voren,
van Nederlandstalige krakers uit de oude doos tot hedendaagse
sfeermuziek, in ieder geval goed voor een dansje en een polonaise.
Zij zullen garant staan voor een onvergetelijke middag vol ambiance
en gezelligheid.
Het feestelijk gebeuren zal beginnen om 14.30 uur. De zaal zal
echter al open gaan om 14.00 uur. Bij aankomst staat u alvast een
gebakje te wachten en een lekker bakje koffie. Al met al zullen de
Betekoppen, de horeca en het personeel van de Speye er alles aan
doen om de 55+ middag tot een groot en onvergetelijk succes te
maken.
We zouden het ook dit jaar op prijs stellen als iedereen verkleed
zou willen komen, zodat we het met zijn allen tot een geweldig
carnavalsfeest kunnen maken. Trek daarom de kast nog eens open
of kijk eens op zolder of daar nog iets leuks of geks ligt wat u aan
kunt doen. Vergeet overigens niet een kleine warming-up te doen
voordat u richting de Speye gaat, want dat er gedanst en gehost zal
worden staat al vast!!
Alaaaaaaf en hopelijk tot ziens
in de Speye op 24 Februari!!

Jaja, wier zient wieder in das SAS VAN GENT
Auf vielen verzoegen van viele of ieren lojtu, haaben wier beslossen
om tsuuruuk tsoe kommen nach ieren Sas van Gent. Iem ersten
maal hatten wier andere plannen, aber viele von ieren menschen
hatte oens keschreeben das est seer wenschlieg iest das wier iem
vroeke morgen am montaak komme spielen.
Wier haaben es iem die kroepe besprochen, oent er waare wieder
einieke moeziekante, die deer reis nach ieren Sas van Gent machen
wolte. Nach einieke soegwerk haaben wier erfoenden das es die
fuunfte maal iest das wier komme spielen in Sas van Gent. Das iest
noer die helft van das offiesjieelen joebileejoem. Daaroem haben
wier beslossen das wier diesen jaar al oenseren joebieleejoem
vieren. Niechts iest so sjeun als einen feest in einen feest.
Vuur diesem geleekunheit haaben wier dan auch neujes moeziek
inkestoedierd. Natuurliech haaben wier auch oenseren “kolden
oldies”, maar auch neuje wals-moesiek. Oent das alles oenter die
leitoeng von oenserem dieriekent, deer Sjonnie. Wier haaben diesem
jaar niecht so viel tsoe ertsaalen, aber viel meer tsoe spielen.
Daaroem zaakun wier tsoem alle loojtu... bis miet die taakun.
Die
moesiekanten
van das Wiener
Simfoonieker
”Das Hoppa
Trio”

Beste Betekoppen,
Ier ‘n stukje van de Keutelaars in de
belangrijktste krant van ‘t jaar.
Me zaten een keer aan de keukentaofel een
biertje te drinken enne zeien, laoten me is
wa maoken voor die leutige daogen int Sas.
Een paor daogen later waoren me een
stukje in mekaar aan het flanzen, maor de
ideeen werden steeds groter.
Dus wa word er dan gezeid?
Me en toch tijd, doe da maor.
We keutelen wa af om onze waogen schoon
te laten rijen.
Onze plek is wa te klein of onze waogen is
wa te groot voor onze bouwplaats.
Wie er nog een plekje over e kan da altijd
tegen onze vertellen.
Onze bouwplek is ook wa ver weg. Wel
zoon 16 km. verderop. Op den Noek dus.
Da vinden ze op den Noek ook wat vreemd,
want zoon schone waogen en ze nog nooit
nie gezien.
Maor weer of geen weer, mee van die
daogen (zondag) kome we toch van de
Noek naar t Sas gereden.
Alee
Tot mee van die daogen da maor.
ALAAF, ALAAF, ALAAF,

Das erste Trio
miet Sex
De Keutelaars

De Keutelaars

HOPPA TRIO
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De Pierewieten
Carnavalsvierders,
Dit jaar was het niet de voorzitter die ons
aanspoorde om weer eens wat te verzinnen
voor “de Betekop” maar kregen we een mail
van de secretaris (ja, ja we zijn nu zelfs
een stichting met een bestuur) die ons erop
wees dat het tijd werd om er eens aan te
beginnen. En daar zit hem net de clou: het
beginnen. Maar vooruit we zien wel waar
we uitkomen.
Laat ons eerst vertellen dat we vorig jaar
bij een andere club een snor zagen die
wel heel verdacht veel op die van ons lijkt.
Iedereen zal het er over eens zijn dat het
“lenen” van andermans snor ten goede
moet komen aan de clubkas, dus we zijn
benieuwd. Zelf waren we zo enthousiast
over de te bouwen web site dat we dit al
openbaar maakten en tot de conclusie
moeten komen dat e.e.a. wel
Heel voorbarig was want tot op heden is
er door diverse factoren nog steeds geen
site gelanceerd. Maar we blijven hopen

dat het goed komt. Carnaval
vorig jaar was weer als vanouds,
enorm gezellig. Na een avondje
sfeer- en bierproeven op vrijdag
staken we op zaterdag de mensen
die niet aan de kledingeisen
voldeden in een nieuwe plunje
terwijl we ‘s zondags bijzonder
muzikaal doch wat ingekort
door Sas trokken om met
slechts een punt voorsprong de
concurrentie achter ons te laten.
Wellicht dat er in de toekomst
nog eens een gelijke stand in zit.
Deze muzikale, kortbenige creatie was
waarschijnlijk nooit tot stand gekomen
als we niet konden beschikken over de
financiële bijdragen van onze sponsors en
de vergaderfaciliteiten van ons clublokaal
café ‘t Schippershuis. Hiervoor onze hartelijke dank.
Ook een woord van dank aan carnavalsshop ”het feestbeest” voor de beschikbaar
gestelde ruimte voor onze presentatie
en aan Henk Storm die het steeds weer
voor elkaar krijgt om van een groep
lelijke mannen toch mooie foto’s te
maken. Natuurlijk mogen we als we een
dankwoord uitspreken ”de Stichting” niet
vergeten voor de jarenlange organisatie
als ook de stoetopstellers en juryleden die
allen op zeer kundige wijze enorm veel
werk verzetten en desondanks regelmatig
onvriendelijkheden over zich heen krijgen
gestort. Wij vinden: rug bol, af laten glijden
en niet op reageren.
Na de stoet op zondag hebben we ook dit

jaar op maandag
een dagje uitgerust om
op dinsdagavond nog eens muzikaal
uit te rukken met niemand minder dan
Pavarottie. Hoe deze man Sas van Gent
ontroerde en de handen op elkaar kreeg
was fantastisch. Wat het toekomstig
Carnaval ons zal brengen is allemaal nogal
vaag maar mijn co-writer zal toch proberen
een tipje van de sluier op te lichten. Dus
Co, pardon ik bedoel Wout, ga je gang.
Ja, John je zult begrijpen dat ik nu ik in
het Brabantse land vertoef meer te doen
heb dan stukjes voor de Carnavalskrant te
schrijven, ik loop me namelijk wezenloos
tussen het ene fee... ik bedoel college en
het andere en heb daarom ook nogal wat
tijd nodig om te recupereren. Bovendien
weet ik niet wat er in Sas gebeurt als ik hier
zit want zelfs voor de jaarvergadering op
11 november heb ik me niet vrij kunnen
worstelen. Voor het oplichten van tipjes
van sluiers kan ik me al helemaal niet
interesseren omdat ik hier steeds moet
kiezen tussen het oplichten van pinten
en het op handen dragen van leuke
meiden. Kortom ik weet het niet en wil
het voorlopig niet weten want ik denk
dat niemand het weet en als er al iemand
zou zijn die het wel weet dan zegt hij het
waarschijnlijk niet. Dus speldt jij de lezers
maar wat op de mouw, het geeft niet wat je
schrijft want het wordt toch niet gelezen.
Groeten uit Braboland,
Wout

Daor eje ze oek weer
Betekoppenstad, november 2003
Beste carnavalsfans,
Eindelijk zijn me daor oek weer.... Na een jaor van thuis verbouwen, kindertjes
verzurgen en onze vrouwen tevreden houen (en da is nie altijd gemakkelijk!!!), en
dan oek nog eens ons steentje bijdragen bij die Deurdouwers, die van ’t jaor nie
zonder ons kunne mee ulder 33 jarig bestaon... Me zijn dus ut carnavalsseizoen
vroeg begonne. Maor nou genoeg ”GEZAAGD”, me gaon ut eens over ons eigen
ebben. Na een fantastisch seizoen van veurig jaor mee den eersten prijs, den
Gerard Verduyn wisseltrofee en veur ons den schoonstenbeloning op ons
bouwprestatie, den leutigste deelnemers van den heéééélen optocht... Wa kunne
me toch ”ZAGEN” hé!!! Me kenne daor oek nog een heel leutig liedje over: ”zagen
zagen enzoveurt... ”. Over den kommende carnaval gaon me maor nie te veel
”ZAGEN” want anders dinkt iedereen: ”DAOR EJE DIE ZAGEN OEK WEER...”
Tot mee die daogen en dinkt erom, nie te vee ”ZAGEN” da zulle me zelf wel doen...???
Peter en Ronald

Uitslagen Carnaval 2003
Wagens
1. Als Napoleon ‘t had geweten had ‘t gewoon
nog Sas van Gent geheten - de Ventjes
2. Mee vee trommels en Ambras slaon we
de Samba del ‘t Sas - de Sloebers
3. W’en onze Blommenhof leeg gekrauwd en d’r
een wagen van gebouwd - de Deurdouwers
Groepen A
1. Wacht maal tot wij gloot zijn
2. De kraaien hebben leut, want de
vogelverschrikkers zijn teut
3. Hoe zou het over 10 jaar zijn
Groepen B
1. Mee onze korte pote spele we mee Robèr zijn
note
2. Tis een pot nat in ‘t Sasse Zwembad
3. Sasse Leuterock Around the Bridge
Groepen C
1. Open kaart spelen
2. Met Betty in de stoet komt het in Sas wel goed
3. Strijkorkest Mee veel laweit zij je je strijk zo
kwijt

Trio’s en kwartetten A
1. Biertjuh?
2. We duiken er van ‘t jaar weer in
3. De 3 musketiers
Trio’s en kwartetten B
1. We geven er van ‘t jaar een schop in
2. We zijn van de trap gevallen é
3. ‘t Sasse Strijkkwartet
Duo’s A
1. Als tafel verkleed
Duo’s B
1. Bubbels emme zat, doar eje ze oek weer gaat
in bad
2. Mee een kommeer in de mand is er met de
slang niks aan de hand
3. Kinderboerderij ‘k lach me n’n bult
Meest carnavalesk
Mee vee trommels en Ambras slaon we de
Samba del ‘t Sas - de Sloebers

Leukste deelnemer
Bubbels emme zat, daor eje ze oek weer gaat in
bad - Daor eje ze oek weer
Jozef Nolle troffee
Met Betty in de stoet komt het in Sas wel goed

Uitslagen Miniparade 2003
Enkelingen (0-6 jaar)
1. Bij de handje 2. Kasteel 3. Schotje
Enkelingen (7-12 jaar)
1. Taart
2. Brandweerauto
3. Zigeuner meisje
Groepen zonder voertuig
1. Blikjes 2. Vlinders 3. Harry Potters
Groepen met voertuig
1. Pardoes 2. Molen 3. Cadilac
Meest carnavaleske deelnemer
• Molen
Aanmoedigingsprijs
• Piratenschip met 30 piraten
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Vuurtorens mee vlechte
Jao, ‘n goeie opener is de’nelft waord. En di
is toch wel ‘n eele sterke, al zegge we t zelf’.
Wa je d’r mee moe? Geen idee. Da was ook
nie de n’opdracht.
Terwijl we di schrijve, schijnt buite ‘t
zonnetje, en is’t zo’n 24 graode. Sterker
nog, de kermis moe nog komme. Oftewel,
we zijn d’r eens vroeg bij van’t jaor. Oe
kom’ta, zou je dinke. Vornaomelijk omda
we pas onze eerste bijeenkomst gehad
hebbe, mee onze barbekjoe en aonsluitend
de bietsjpartie. Wén besproke wa we mee
die daoge gaon doen, en zoas gewoonlijk
is daor weer ‘n thema uitgekome, die tot de
carnaval nog wel 10 keer zal wijzige. Da’s
onderand al ‘n tradisie aon’t worde bij ons.
Eerst eve t’rugblikke op ‘t afgelope carneval. ‘T was ‘n leutig carneval voor iedereen
va’nons. W’en lekker gespeeld, mee ‘n eel
ander repertjoor dan jullie va’nons gewend
waore. En da beviel wel. In ieder café wer
t’r flink meegeblèrd, zoda wij soms eel
erg hard moeste gaon speele, omda we
onszelf nie meer oorde. Da we dan ook nog
‘s d’n eerste prijs krege van de sjuurie op
de maondag, adde we zeker nie verwacht.
Wa da betreft wille we de sjuurie van
arte bedanke daorvoor, ook names onze
sponser, je weet wel die van de Rijnvaort.
W’en ‘t saavons dan ook uitbundig gevierd,
waordoor we nie meer in staot waore om
nog 1 noot te speele. Da èn we de dinsdag
dan toch nog goe gemaokt, door ‘s avons

nog ‘s door ‘t Sas te gaon, tot aon de pomp.
We moete toch ‘s die “Last Post” instudeere.
Is toch wel makkelijk as ze da vraoge te
speele.
En dan natuurlijk de grote vraog. “Wa gaon
we di jaor doen?” W’en ‘n keuze gemaokt,
maor om eerlijkte zijn, da verandert bij
ons altijd nog 10 keer, dus ‘t è weinig zin
om da nu te zegge. Tege de tijd da ‘t echt
zover is, is ‘t meschien al weer eel wa
anders. Afgelope jaor waore ‘t voornamelijk
smartlappe en meezingers. Messchien da
we da di jaor doorzette, maor ‘t kan ook
zijn da we da weer overboord gooje (alsof
we op ‘n boot zijn. Da verklaort wel weer
die vuurtore).
W’en trouwes nog wel wa nieuws te
melde. Sinds jullie ons kenne adde we
ook houtinstruumente, zoas klarinette,
saksefoons, enz. Vanaf di carneval èn we
die nie meer. Je moe af en toe ‘s verandere,
en da èn we gelijk maar eel riegoreus
gedaon. Dus vanaf di carneval alleen nog
maor koperinstruumente. Da ga ‘n oop
laweit geeve, da wil je nie weete. W’en,
om te beginne, maor liefst 3 schuivers nu
(da’s eigen taol voor schuiftrombones. Je
weet wel, die instrumente die steeds langer
worde). Da’s was eigelijk alles wa we d’r
van kwijt wilde, dus da “om te beginne”
eeft eigenlijk ook geen nut gehad.
In ieder geval wille we jullie alle ‘n eel
leutig en gezellig carneval wense, waorbij

de lol en leut weer onvergetelijk mag
zijn. En mochte we di jaor weer nummers
brenge, waorbij je kan meeblère, laot je
dan nie tegehouwe, en blèr mee. Mee die 3
schuivers maoke we nu zoveel laweit da we
onszelf nu wel zulle kunnen hoore.
Tot mee die daoge,
De manne (en paor vrouwe)
van ”Tè geen naom”

Oh jaa, w’en nog wel wa te zegge. Sins
’n paor jaor organisere wij ‘n week voor
de carneval de ”Laaifreepetiesie”. Dan
spele we onze muziek voor ’t publiek,
terwijl ‘t voor ons eigelijk ‘n reepetiesie is.
Dus ga ‘t fout, nou... Dan ga ‘t fout. Nu
weete we nie of we da di jaor wel kunnen
doen, aongezien d’r nogal wa groepe
ulder jubeleeum hebbe, en da allemaol
vlak voor ‘t carneval viere. En om nu ‘n
laaifreepetitiesie te houwe zo rond de
kerstdaoge ga ons toch wa ver. We gaon
zien wa we kunne doen.

d’erremenie de Krante!
Beste Carnavalsvierders,
De tijd vliegt. En dat betekent, aanvankelijk
op kousenvoetjes, maar alras met grote
schreden dat de dagen der dagen weer
naderen: de editie 2004 staat zo meteen
met een brede, uitnodigende lach op het
gelaat voor de deur.
In Sas en omstreken stijgt de spanning.
Wagenbouwers zijn reeds enige tijd aan
de gang op de diverse bouwplaatsen,
verschillende kleinere groepen zijn het
vergader stadium net voorbij, veel moeders
hebben het naaimachien weer binnen
handbereik geplaatst zodat de kleine
omgetoverd kan worden tot Bob de Bouwer,
kabouter Plop of gewoon een boertje van
Buuten, de inkopers hebben de lapjes
stof, foam, potjes verf ingekocht of bij elkaar gebedeld... kortom carnavalvierend
Sas bereidt zich voor op een wederom
spetterend spektakel.
En uiteraard begint ook bij d’Erremenie
het bloed te kriebelen. Men gaat op zoek
naar de muziek van de onvervalste Sasse
krakers (de neus, de kop,...) en ook vele
andere evergreens (Mien, de keukedeur,...)
worden weer vanonder het stof gehaald.
We hopen dat er dit jaar weer wat nieuwe
deuntjes bijkomen, zodat het repertoire
wat aangevuld kan worden. Binnen
d’Erremenie hebben we leden van zeer
verschillende pluimage. De muzikanten
die het elk jaar weer een uitdaging
vinden om met een zo origineel mogelijk
kostuumpje tevoorschijn te komen en de
spelers die reeds enige decennia in het
onverslijtbare kieltje rondlopen. Juist die
enorme diversiteit maakt carnaval in ‘t

Sas zo uniek. d’Erremenie (361 dagen per
jaar bekend onder de naam Vereenigde
Vrienden) heeft een wel zeer bewogen jaar
achter de rug. Na 33 jaar trouwe dienst
heeft onze dirigent Johan de Witte besloten
het wat rustiger aan te gaan doen. Hij heeft
in de loop van het jaar het (dirigeer-) stokje
overgedragen aan de eerste vrouwelijke
dirigent in de VV-historie, Cathy Kotoun
uit Zierikzee. Johan bedankt voor alle jaren
en Cathy welkom in ons midden en veel
succes. Tijdens de voor een echte Betekop
4 belangrijkste dagen van het jaar wordt
traditiegetrouw binnen d’Erremenie de
scepter gezwaaid door Rezjee Suukerklont.
Een andere grote verandering is de
introductie van de blauwe bak. Zoals we
vorig jaar reeds memoreerden, maakt het
verdwijnen van de vuilniszakken het er
niet makkelijker op om te bepalen wanneer
het ook al weer carnaval is. Nog zoveel
groene en nog zoveel grijze, of was het net
andersom….? Het ‘meziek’ had naast de
vuilniszak echter een ander ijkpunt, nog
zoveel keer papier ophalen en het is weer
zo ver. Maar nee, na de herindeling wordt
ook dat op de helling gezet. De Vereenigde
Vrienden blijven wel het papierophalen,
maar door de introductie van de blauwe
bak moeten we de ophaal shifts gaan
verdelen over 2 zaterdagen. Hou het maar
allemaal bij. Voor de tijdsbepaling maakt
het dus tegenwoordig uit of je wel of niet
over ‘t spoor woont.
Maar allez, tot zover: een hele leutige en
zeer muzikale carnaval toegewenst en tot
mee die doage.
d’ Erremenie van Lol en Leut

Het is nie ‘t eerst waor a je an dinkt,
maor mee Karnaval moet ‘r ook wa
te leeze zijn. Je kost vaneigest De
Betekop meeneme, maor die eije al
11 keer geleze tege die tijd. Vandaor
damme weer voor julder ‘t Zeverke gaon
schrijve. We gaomme d’r vanuit da tege
da ‘t karnaval weer vee inspiraosie gao
komme, want op ‘t moment is ‘t een
beetje stil in ‘t Sas. Wemme vaneigest
al vee hoor zegge en schrijve van ‘t
stijfselkot, dus daor gaomme ‘t nie over
ebbe. Over Vitaol sas emme al een lange
tijd niets vernome, dus zoetta misschien
iets zijn om over te kommeeren. Ook
zumme nog wel wad uit ons duim zuige;
maar pas op wa da je kommende tijd
uitsteekt of meemaokt, want voor je
‘t weet is ‘t stukje al gereed. Vaneigest
komme de vaste rubrieke weer terug,
onze Ben en Willy weete daor alles van!
Dus zorreg da je op tijd zijn (09.00 uur),
maondagmorrege 23 februwaorie! Dan is
tie d’r weer ‘t Zeverke, en op=op!
Vee gekommeer en gezever gewenst!
Pino & Lubbers van Gortel
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Leutig Affentoe T’eupe...
Sie sa ier zijme weer. Vorig jaor zijme
schromelijk tekort geschote in onzen
uitleg, vandaor damme’n eel wa’d uit te
leggen adde in de stoet. Da‘d is ons in onze
kouwe neus gaon zitte.
Me gaon da vande jaor voorkomme deur op
tijd onzen uitleg van den uitleg te komme
geve.
In de tussentijd emme een ”Leutig Affentoe
T’eupe relatie” ontwikkeld, die speesjaal
geschikt is voor gebruik mee karneval.
’t Is kort maar krachtig en allemachtig, ’t
springt en swingt, ’t bonkt en ’t veert, ’t
giert en ’t lacht, ’t gaot hard en zacht, maar
’tis leutig affentoe t’eupe.
Mee deezen uitleg kom je vaneiges weer
nie vedder zeker éé? J’èddet weer nie deur
zeker?
Des te meer reden om ons te komme’n
opzoeken in de stoet, dan zumme ’t voor
de 14e keer wel weer es uitlegge. Je kan
ons nie misse want me’n èn een serieuzen
omvang ontwikkeld.
Tot mee tie daoge...
alaaf... d’Uitleggers

Beste Betekoppen,
Hier zijn we dan weer, en zoals ieder
jaar emme ook dit jaar nog geen idee wa
damme gaan bouwen. Op het moment dat
dit stukje ingeleverd moet worden, zijn we
nog veel te druk bezig mee onze kaarting
en twee dingen gelijk is wel eel erg veel.
Dus al die urenlange bestuursvergaderingen
in de Reseda (je weet wel, ons klublokaal)
moeten nog kommen!! En da gaan d’r
natuurlijk weer eel wa zijn, want voor
da wij is een goed idee èn dan è Carlo
(of Anita of Emma) al weer eel wa pinten
getapt en Keteltjes geschonken.
Affijn, zoals ieder jaar willen we natuurlijk
wel onze steun en toeverlaten bedanken
zijnde: Rene Bode (daar bouwen we), Carlo
en Anita (daar vergaderen we en daar
drinken we wat) Vivian (die naait voor ons)
en onze, soms anonieme, sponsors.
Met name voor Jan Vereecken, die ons
en zo vele andere verenigingen, voor
materiaal zorgt, is een extra dankwoordje
op z’n plaats.
Zoals bij iedereen wel bekend, hangen
er in ons clubhuis allerlei foto’s van de
afgelopen jaren, maar ook bij Ben en
Mawilla, waar we niet slecht mee zijn, is

een foto van de Kommeeren te
zien, waar de meesten onder
ons jaloers op kunnen zijn.
Het belooft weer een geweldig
Carnavalsjaar
te
worden.
Met allerlei jubileumfeesten
in februari, gaan we genoeg
voorproefjes krijgen om in
de juiste stemming te komen
voor het echte Carnaval.
Langs deze weg willen we
Pijke Zot en de Deurdouwers
alvast feliciteren
met hun
44- en 33-jarig bestaan. Deze
verenigingen staan al jaren
garant voor prachtige wagens,
die de stoet in Sas zo uniek en
origineel maken.
Ook wij, hopen dit jaar
weer ons steentje te kunnen
bijdragen, om samen met al
die andere verenigingen er
iets leutigs van te maken.
Tot mee die dagen!!
De Kommeeren

De Papzakkers
kommeeren

d’Uitleggers

We moete toch wa...
t’Is weer ‘n opener waor je niks mee kan, en
zo hoort ‘t ook. Nie teveel onzin vermelde,
maor gelijkmee de deur in’uis valle. Da’s
‘t echte werk, en mee di gezegd te hebbe,
zijn we al weer ‘n stukje verder, en èn we
nog niks gezéét. Da’s nu de kunst van’t slap
ouwehoere, oftewel zévere, waor menig
Betekop zich mee die daoge weer bezig
zal’ouwe.
Zoas da mee ‘n goed verhaol hoort, begin je
je verhaol mee ‘n korte t’rugblik. Wa èn wij
‘t afgelope jaor gedaon? Natuurlijk eel veel
opgetreeje. In binne- en buiteland. Maor da
zijn jullie wel al gewend va’nons. W’en d’r
di jaor ook voor gezorgd da Sas van Gent
nu ook op de internasionaole kaort staat
van de Showbendes. Aongezien we in mei
(afgelope jaor) da eerste conkoers naor
‘t Sas gehaold èn, weete ze nu in d’hele
wereld dat er zo iets is as ‘n Sas van Gent.
Tè zelfs in ‘n Amerikaonse krant gestaon.
Da’s toch nie verkeerd. Da was ’n leutige
dag voor ons, en voor Korn Boojs, die
opeens eele andere mense op ulder velden
kregen.
In september èn we nog eeve mee gedaon
aon de Europeese Kampioenschappe, die
gehouwe werde in ’t Zuiderpark Staadijon
in De Haog. We werde daor 4e van
Nederland en 7e van Europa. Voor ’n eerste
keer was da eelemaol nie slecht, aongezien

we daor tege echte kampijoene moeste
speele.
Nu kom ‘t. Nu moete we gaon vertelle
wa we di jaor gaon doen
Zo’as ’t hoort, starte we ook di jaor
weer mee optreeje tijdes de carneval
in’t Sas. We gaon d’r vanuit (stao ieder
jaor al maande van te voore ingeplent)
da we d’n zaterdag weer as ’n grote
boerekapel mee lope in d’n optocht
om d’n Prins in te haole. Da betekent
voor ons da we 1 x per jaor ’n pint (of
meer natuurlijk) moge pakke, voorda
we gaon spele. Tot oe ver we mee gaon,
bepaolt d’n Stichting, dus da kunnen
we nog nie zegge. D’n zondag lope we
natuurlijk weer mee in d’n schoonste
optocht van Nederland. As ‘t ’n betje
meezit loope we deze dag ook mee ons
nieuwe slagwerk. We zegge di nie voor niks,
omda t’r op sommige dinge ’n levertijd
zit van 4 maonde. Da moe eelemaol uit
de Vereenigde Staote van Djoorts Boesj
kome, en die zijn nie altijd zo snel. De
maondag en de dinsdag zie je onze club
nie. Teminste, nie as Sjoowbende. Dan is’t
tijd voor de dweilbendes, en aongezien
onze leeje in 3 dweilbendes speele, moete
die toch ook aon de slag.
Wa gaon we daorna nog allemaaol doen??
Da is altijd ’n vraogteeeke bij onze club.
We zulle weer veel in de bus zitte, om op te

gaon treeje bij andere optochte. Ook gaon
we eel veel reepeteere, omda we di jaor aon
veel wedstrije moete meedoen, om ons te
kwalifieseere (da’s ’n moeilijk woord) voor
’t Wereld Muziek Konkoers in Kerkrade (lig
in Limburg), wa in 2005 plaots zal vinde.
Ah je daor aan mee wil doen, moe je dus in
2004 al klaor zijn daorvoor.
We’n dus weer ’n zwaor jaor voor de boeg.
Maor voor ’t zo ver is, gaon we eerst mee
z’n alle weer een leutig carneval tegemoet.
We wille iedereen dan ook al eel veel lol en
leute wense, en wie weet... misschien da
we d’r dit jaor eens anders uit zien op de
zondag. Of da ook ga gebeure, houwe we
nog eeve in’t mide, maor... d’r is ’n kansje.
d’un Showbende van ’t Sas
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Carnavalstichting de Betekoppen,
wie zijn dat ook alweer?
De Plisie Goor: Wilbert van Hurck,
De man in het zwart zullen we
maar zeggen. Of het nou op een
voetbalveld is of in de kroeg, zijn
zwarte pak is onlosmakelijk met
hem verbonden. Doet getrouw
op zondagmorgen zijn rondjes,
terzijde gestaan door een blauwe
politiebus met gele strepen en een
voortreffelijke meertonige claxon.
Hij heeft daar een week van tevoren
al slapeloze nachten van, inwoners van Sas alleen op de
zondagmorgen van carnaval.

De Hulpplisie: Peter Frusch, zeiler in
opleiding. Gaat in mei 2004 proberen om
continu een snelheid van 11 knopen te
varen in zijn huwelijksbootje, startend
vanaf de Braakman. Een training van
3 keer in de week is hem hierbij door
bouwklup de tunnelbouwers door de
neus geboord. Nou maar hopen dat hij
van die andere training al wat heeft
opgestoken, anders gaat die boot nog
vaak stil liggen om te trainen.

De game-boy: Bart Engels. Bart is verzot
op spelletjes. Of het nou spelletjes zijn
op zijn computer, in het water, tijdens de
kindermiddag of gedurende de betejacht,
met spelletjes is hij altijd Bartje de
Voorste. Bart geeft er tegenwoordig de
voorkeur aan geluk in het spel te hebben.
Hij wordt dus niet voor niets De Gameboy genoemd.

De International (deel 1): Roel De Bock.
In het dagelijks leven verkleed als
soldaat in verre landen. Als lid van de
activiteitencommissie verwachten we
veel van hem. In zijn vrije tijd wipt hij
graag even de grens over of speelt hij
op zijn basgitaar. Is al met al dus zeer
internationaal gericht bezig.

De Motorcrosser: Eddie Hemelsoet. De’n
Eddie hobbelt van het jaar alweer voor
de elfde maal mee met de Stichting.
Mocht hij ooit de steek aan de wilgen
hangen dan weet je al wat je het jaar
erop in de optocht kan verwachten.
Eddie zal dan met de motor met zijspan
voorop in de stoet rijden in verband met
de veiligheid. In het zijspan behoort een
medewerkster van 3VO plaats te nemen.

De Grootvorst: Adelein De Block.
Adelein, wie kent hem niet. In het
verleden 11 keer achter elkaar Prins
Carnaval van Betekoppenstad en
daarna benoemd tot Grootvorst.
Met hart en ziel breed inzetbaar op
de gieterij waar hij door weer en
wind op zijn fiets naar toe crosst.
Zo zie je maar, Adelein ziet er altijd
uitgewaaid uit. Zou graag de dinsdag
van carnaval nog eens op de pomp klauteren.

De Voorzitter: Leo Dezutter, algeheel
voorzitter en voorzitter van de
wagenbouwcommissie. Het schijnt dat
zijn lievelingskleur tegenwoordig geel
is maar dat gaan we met zijn allen de
zondag nog wel eens zien. Eveneens
bekend als de prins der Betekoppen, al
weer voor het 4e jaar achter elkaar. Als
dat nog lang zo door gaat kunnen we
de tondeuse wel al aanschaffen voor
ongewenste haargroei. Of gaan we tegen
die tijd de maan al door de bomen zien schijnen?

De Secretaris: Michel Noët, secretaris
van de Stichting. Tegenwoordig is hij
ook bekend als de papa, want jawel,
hij heeft het voor elkaar. Michel is
vader geworden van een wolk van een
dochter. Ook geniet hij iedere woensdag
van het draaiorgel, een voorrecht dat
wij met zijn allen alleen maar mogen
genieten op de maandag.

De Vice-voorzitter: Brian Meesen,
gaat zeer zeker als de eerste Minister
door het leven, iets wat hij met ziel
en zaligheid doet. Zijn droom is om
ooit nog eens Bier und Bratwurst te
gaan verorberen in Munchen. Schijnt
ook gescout te zijn door concurrenten
uit Spanje die de transferprijs echter
absoluut niet kunnen betalen. Daarom
verhuren wij hem in november en begin
december aan deze kindervrienden.

De Penningmeester: Marcel Vinke,
penningmeester van de Stichting en
dus baas van de centen. De koers van
de boot waar vorig jaar over werd
gesproken vaart met 11 knopen en
met volle zeilen nog steeds richting de
meest bruisende plaats van Zeeland
in februari. Heeft zijn naam als
carnavalsvierder zeker mee.
De 2e secretaris: Robin van der Hooft,
ook een erg grote kindervriend.
Jarenlang fanatiek lid van de
activiteitencommissie totdat hij een
nieuwe roeping in zijn leven vond; de
loterij en de krant. Dat hij zich hier ook
weer met volledige overgave voor inzet
mag zeker blijken. Het resultaat heeft u
inmiddels in uw handen. Tevens gekke
bekkentrekker op foto’s.

De Vakantieganger: Joop van der Vliet.
Heeft in het verleden zijn sporen voor
de Stichting al ruimschoots verdiend.
Het voorzitterschap van de lokale
balletvereniging kost hem bloed,
zweet en tranen. Daarom geniet Joop
tijdens carnaval van een welverdiende
winterstop in zonnige oorden. Binnen
enkele jaren verwachten we hem echter
nog wel eens een keer mee die daoge.

De International (deel 2): Lucas
Hillaert. Carnavalist in hart en
nieren. Door zijn drukke bezigheden
kunnen we hem jammer genoeg
niet veel zien. Presenteerde
onlangs in Assenede een daverende
prinsenverkiezing.
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Eventuele veranderingen in het programma zullen,
zoveel als mogelijk, d.m.v. de pers worden
bekendgemaakt.
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Zaterdag 21 februari
13.00 Uitdelen ballonnen bij de St. Albert
13.25 Vertrek optocht naar het Prinsenhof voor
ophalen Prins
13.45 Vanaf Prinsenhof in optocht naar het
Gemeentehuis op de Westkade
14.15 Overhandiging sleutel door de Burgemeester
op het balkon van het Gemeentehuis
14.25 Oplaten Ballonnen
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Sasse horeca
14.45 Openingsreceptie ”CARNAVAL 2004” in
de Reseda. Het eerste vat bier wordt
aangeboden door café Reseda
15.30 Einde openingsreceptie, waarna kleine
kroegentocht. Tijdens de route zal de
prijsuitreiking van de etalagewedstrijd
plaatsvinden.
18.00 Ontvangst Raad van Elf en genodigden
op het voormalig Gemeentehuis aan de
Westkade
18.50 Vertrek naar de Speye
19.00 Aanvang ”Boerenmaaltijd” voor genodigden
in de Speye
20.30 Einde Boerenmaaltijd
Vertrek ”Ouwe wijven” en ”Ouwe venten”
vanaf de Speye
21.15 Diverse acts van ouwe wijven en venten
in-en-om de Reseda. Hieraan is een extra
prijs verbonden
24.00 Prijsuitreiking ouwe wijven en venten in de
Narrentempel
01.00 Sluiting cafés
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1+1=11
Na 2x een derde plaots bij de duo’s kan
1+1=11 ‘t natuurlijk nie laote om bij ‘t
aonkomende leutfeest weer zijn ”mannetje”
te staon. Even leek ‘t er op da 1+1=11,
1+1+1=111 zou worre, want die ene één
kreeg er één!(nogmaols geproficiteerd).
Zij had namelijk meer dan die ene bult
van die dommedaoris. Na ‘n paor maonde
bleek da ze genoeg leut had aon die kleine.
Daormee kreeg ze ook nog een bult van
‘t werke. Vandaor da ze beslote eij om ‘n
taoim-out te neme bij 1+1=11. Da zou
betekene da die andere één eelmaol in

‘r eentje zou moete lôpe. Waore het nie
dat ‘r een niewe één bijgekomme is. Dus
voorlopig blijft 1+1=11, 1+1=11. (begrijp
jij ‘t nog!?)
Wa goamme doen voor de stoet van ‘t jaor.
‘t Is nog vroeg amme di stukske schrijve,
maor ideejn emme genoeg. We gaomme
ons presentere als iets waor da iedereen
wel zin in heeft, en nie allen mee karnaval,
maor ook tijdens ‘t bouwe! Echter a je d’er
tevee van neemt komt ‘r niets van bouwe
vaneigest. (Nota Bene wemme nog steeds
geen bouwplaots, dus a ‘t er iemand iets
weet, laot ‘t ons ook ‘s wete!)
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zeije weer ‘s teut, eije mee ons de meeste
leut!
Tot zondag 22 feebruwaorie,
maor ook op al die andere daoge!

Je kost ‘t ost overal krijge, dus ook bij Carlo
van de Rijnvaort, da’s ons clubcafeetje,
emme wille Carlo weer bedanke voor alle
”hulp” die amme weer moge ontvange!
(vooral die boswandelinge vaneigest). Dus

Jozef Nolle trofee
De Jozef Nolle trofee is een initiatief
ontstaan uit een paar (oud) wagenbouwers
naar aanleiding van het overlijden van
Jozef. Iedereen die Jozef heeft gekend
was op de hoogte van zijn passie voor
wagens te bouwen. In het begin voor de
Deurdouwers waar hij zijn hart aan had
verpand, later voor de Stichting omdat hij
vond dat ze ook wel eens goed voor de dag
moesten komen.
Na een vergadering met de bewuste bouwers vond men dat er een Jozef Nolle beker
moest komen en dat ik, Wies Rademakers,
de meest geschikte was om die beker uit
te reiken. Na wat vergaderen werd er tot
aankoop overgegaan en het is nog steeds

de GROOTSTE en de mooiste beker. Na een
jaar aanloopproblemen te hebben gehad,
het eerste jaar moest J. van Waterschoot de
beker ophalen met de vraag; wat moeten
wij er mee doen, werd er gelijk besloten
om van categorie te veranderen en er een
beker van te maken voor nieuw talent
wat dus een groot succes was. De laatste
jaren was hij niet meer van de bekertafel
weg te denken en stak er ook met kop en
schouders boven de andere bekers uit.
Reikhalzend werd er naar uitgekeken.
En zo het met alles gaat, aan alles komt een
eind, ik heb het vorig jaar al aangekondigd.
In goed overleg met Linda komt na een

periode van 11 jaar een einde aan ”de Jozef
Nolle trofee”. (Wat heeft carnaval met 11??)
Dat het toevallig met het jubileum komt
van de Deurdouwers is puur toeval.
En zo komt het dat ik er ook mee stop. Ik
vond het een hele eer en eeeeeeeel leutig
om deze beker gedurende al die tijd te
mogen uitreiken. En natuurlijk vergeten
wij ook de jury niet te bedanken voor hun
tomeloze en zeeeeeeeer deskundige inzet
gedurende al die jaren en verder allen die
ik vergeten ben.
Allee, tot mee die daogen,
WIES

de jury...

maor ’oe zitta eigeluk mee d’un jurering?
Voor veel carnavalsvierders is duidelijk
wanneer de jury haar werk doet, namelijk
voor en tijdens de optocht op zondag. De
mannen en de vrouwen met de blauwe en
rode mappen zijn dan vaak zichtbaar en
onzichtbaar bezig om op velerlei gebied
punten toe te kennen aan de noeste
bouwers van alle onderdelen die zorgen
voor de mooiste optocht van Zeeland.
Maar ook op andere dagen is de jury actief.
Etalagewedstrijd: Alle etalages in Sas
worden in het weekend voorafgaand aan
carnaval bezocht door een delegatie van
de jury. Punten kunnen worden verdiend
op de onderdelen: is het een origineel idee,
hoe staat het met de afwerking en zorgt
het voor een carnavaleske sfeer.
De ouwe wijven worden op zaterdagavond
beoordeeld op de afwerking en verzorging
van de aankleding en op de gepaste actie.
Dat gebeurt ook bij de lelijkste ouwe vent.
De leukste act wordt beoordeeld op idee
en op het carnavaleske element. De ouwe
wijven en ouwe venten moeten wel tussen
21.00 uur en 23.00 uur een keer in de
Reseda zijn binnengeweest, want daar zit
dan de jury.
Het verhaal op zondag in de optocht is
duidelijk. Naast de eerste prijzen in alle
categorieën wordt ook nog de leukste
deelnemer aan de optocht gekozen.

Daarvoor komt iedereen met een nummer
in aanmerking.
’s Maandags zijn we alweer op pad om
de leutigste leurder op straat tegen te
komen. De jury is tussen 10.00 uur en
12.00 uur te vinden op de Westkade.
Passeer je daar tussen die tijd, dan kun je
er zeker van zijn dat je wordt beoordeeld.
Hier wordt gekeken naar: idee, de actie en
het carnavalesk. Leurders die producten
of diensten aanbieden die duurder zijn
dan
0,50 (vijftig eurocent) worden niet
beoordeeld en vallen ook niet in de
prijzen. Dat gebeurt om het leuren
aantrekkelijk en goedkoop te houden
voor iedereen.
Bij het dweilbandfestival ’s middags
wordt gelet op de muzikale uitvoering, de originaliteit en de actie.
Een moeilijke jurering vindt plaats op
dinsdag, wanneer de verschillende
categorieën van de kinderoptocht
worden beoordeeld. Vooral de idee en
het carnavaleske zorgen ervoor dat
de punten kunnen worden binnengehaald.
Interesse in de uitgebreide jurycriteria? Laat het weten aan de
stichting, zij hebben een exemplaar
voor de belangstellende. Ook bij de
inschrijving voor de optocht ontvang je
het reglement en de jury-criteria voor de

betreffende categorie. Als jury wensen
we jullie allemaal weer veel bouw- en
voorbereidingsplezier en onszelf: een
moeilijke jurering. Want dat betekent
dat de kwaliteit van het Sasse carnaval
onveranderd op een hoogstaand niveau
blijft.
Theo Sarneel,
voorzitter
van de jury.
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Betezaadjespagina
Beste Betezaadjes,
Er is alweer een jaar voorbij, het gaat wel snel,
vinden jullie ook niet. Net zoals vorig jaar gaan
we er natuurlijk weer een groot feest van maken.
En omdat er veel gebeurd deze dagen hebben we
het nog maar even op papier gezet.
Zoals ieder jaar komen we van de Betekoppen op
vrijdagmiddag langs op alle scholen. De tijd horen
jullie nog wel, zorg er in ieder geval maar voor
dat jullie verkleed zijn. Dan kunnen jullie samen
met de Raad van Elf een feestje bouwen.
Zaterdag gaat het carnaval echt van start.
Na de overhandiging van de sleutel op het
gemeentehuis laten we de ballonnen op.
Natuurlijk moet je niet vergeten je naam op het
kaartje te zetten.
Daarna gaan we beginnen met de Betejacht. De
activiteiten vinden plaats in de cafés in Sas. Kom
en doe mee want het is zeker weer net zo leuk
als vorig jaar. Er zijn natuurlijk activiteiten van
vorig jaar bij maar ook enkele nieuwe dingen.
Neem je stempelkaart mee en zorg dat je alle
stempels krijgt.
Nu nog even iets over de dinsdagmiddag.
Allereerst is er natuurlijk de “mini parade”.
Je kunt net als andere jaren allerlei prijzen
winnen. De hoofdprijs (wisselbeker ) is
de “Johan de Block trofee”.

We verzamelen weer in de “Vlaanderenhal”
waar je je nummer krijgt voor in de optocht. We
lopen dan met z’n allen achter de muziek aan
naar de markt. Daar mogen jullie allemaal rond
hossen en springen zodat de jury kan kiezen wie
er het mooist is. Als we daarna terug zijn in de
“Vlaanderen” is er nog een optreden van ……..?
Verder worden deze middag ook de prijzen
van de kleurwedstrijd en de Miniparade bekend
gemaakt door prins Leonardo. In de pauze
kunnen jullie drinken en snoepjes halen. En
natuurlijk is er ook tijd voor een plaspauze.
Uiteraard krijgt iedereen die meegedaan heeft
aan de Miniparade na afloop
van het programma
een medaille.
Dit is eigenlijk wat wij
jullie wilde vertellen.
Wij wensen jullie
alvast een geweldig
carnaval toe met een
hoop lol en leut en
we weten zeker dat
we elkaar nog wel
eens zullen tegenkomen.
Groeten van de Raad van Elf.
Alaaaaaaf

UITSLAG BALLONNENWEDSTRIJD 2003
Zaterdag 10 mei 2003 was het weer zover. De definitieve afronding van het carnavalseizoen 2002/2003. Prins Leonardo
XI mocht nog één keer z’n pak aan en ook enkele leden van de raad van elf waren van de partij. Samen met Gerben de
Block van “Assurantiekantoor Johan de Block” kregen onderstaande prijswinnaars in café Reseda hun prijs overhandigd.

1. Marijn Dezutter 2. Angela Broodman
5. Mieke vd Hemel 6. Jean-Pierre Vinke
9. Evi de Muynck 10. Dario Sandrini

3. Teun Allonsius
7. Serdar Rombout

4. Stephanie Scholten
8. Cindy Leenstra
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betekoppen op excursie
in gemeente terneuzen...

“Terneuzense
Kommeeren”
gecontracteerd
door Betekoppen
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Pijke Zot 44 jaar!
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De Betekop blikt terug: 2003
Dat was even schrikken. Een nieuwe Betekop in de bus en geen Terugblik.
Uw verslaggever had zich zo mooi voorgenomen om elk jaar minimaal even stil te blijven
staan bij de carnaval van het afgelopen jaar. Geschiedschrijving, dwz. historische
gebeurtenissen vastleggen voor het nageslacht, dat vond’ ie belangrijk. En laten we wel wezen
carnaval is elk jaar weer een historische gebeurtenis.
Maar van het jaar zou alles beter gaan. Alles op tijd klaar gelegd, alle aantekeningen binnen
handbereik en beginnen maar… En zie ook nu wordt het vechten tegen een deadline.
Op naar carnaval 2003 in een
geherindeelde gemeente. Wat gaat ons
dat brengen?
In de aanloop naar het grote feest waren er
vele geruchten en vooral onduidelijkheden:
geen officiële sleuteloverhandiging, men
moest maar naar Terneuzen gaan wilde men
de burgemeester zien, de wegversmallingen
zouden niet weggenomen worden... kortom
er heerste een enorm wantrouwen naar
het nieuwe bestuur. We zullen zo zien
dat het allemaal prima op zijn pootjes
terechtkwam.
Tijdens het klassieke wagentjes kijken was B
& W bijna voltallig. Tot hun grote verbazing
zagen ze wat er allemaal komt kijken bij de
voorbereidingen op de optocht. Dit hadden
ze nooit kunnen bevroeden, het fanatisme,
professionalisme, de samenhorigheid op
bouwplaatsen waar meerdere groepen samenbouwen. Kortom: they were impressed.
Een ander heikel punt: waar gaan we
de prijsuitreiking houden van de grote
optocht? De kiosk was na de Siberische
toestanden van een paar jaar terug geen
optie, de Speije was opgeknapt zodat we
daar met de volle mep weer naar binnen
konden of toch maar weer de Vlaanderen?
De laatste optie is het geworden, wat een
stroom aan mailverkeer op gang heeft
gebracht. Een goed teken dat men zo
betrokken is, maar een nadeel weer dat er
zoveel moeite verspild wordt die men zo
hard kan gebruiken in de voorbereiding.
De herindeling was in Sas van Gent met een
zekere gelatenheid ontvangen, ma
het eenmaal een feit was en men
bij binnenkomst van Sas van Gent
onder de vertrouwde naam ineens
zag staan : gemeente Terneuzen,
bleek dit toch meer dan enkele
mensen konden verdragen. In een
nachtelijke actie (de nacht van het
wagenbouwersbal, toeval???) werd
op alle borden met een speciale
zwarte
verf de gewraakte tekst
overgeschilderd. De verdenking ging
al gauw naar die Leutesnokker, di
zich in de politiek roerde of naar d
Ventjes, die op hun wagen ‘iets’ m
de herindeling gingen doen. Tot o
de dag van vandaag is een deel van
borden nog steeds besmeurd en loo
de dader nog op vrije voeten.
De carnaval begint officieus tijdens de nu
al klassieke opening op donderdagavond in
de Rijnvaart. Hier komen de wagenbouwers
nog eenmaal bijeen voor het grote feest om
elkaar voor de zoveelste maal te overtuigen
dat de ander er dit jaar niet aan te pas zal
komen. Opvallend was dit jaar het enorme
zelfvertrouwen
dat
de
Deurdouwers
uitstraalden. Links en rechts vroeg men
zich af of dit jeugdig enthousiasme niet een
beetje veel van het goede was en wat zou
het betekenen als de jury een wat andere
mening was toegedaan? ‘t zou spannend
worden in de Vlaanderen.
Veel carnavallers nemen op de vrijdag ook al
een snipperdagje op om zich zo goed voor
te kunnen bereiden. Alle boodschappen
worden gedaan, de verschillende kostuumpjes (voor elke dag eentje) worden
netjes klaar gehangen, de slaapplaatsen
voor de logees worden klaargemaakt, een
laatste dweiltje gaat door de woonkamer, de
potten pekel’èring worden klaargezet etc.

Als je door Sas loopt op de vrijdag is
het altijd een drukte van jewelste, de
wagenbouwers zijn volop bezig in hun
clubcafé om de versieringen op te hangen,
de wanden af te timmeren, het meubilair
naar de kelders te brengen, buiten oude
poppen op te hangen etc. om ‘s avonds de
eerste hossers te kunnen ontvangen.
Rond de scholen hebben we de klassieke
optocht waarbij elk jaar weer blijkt dat de
kinderen meer en meer tijd steken in de
meest fabuleuze creaties. Door deze groei
is bijvoorbeeld de optocht rond de Prins
Frederik Hendrik school verlengd, het
parcours loopt nu tot in de Dijkstraat.
Ook dit jaar geen grote jubilea en dus ook
geen recepties. De vrijdagavond werd dan
ook gebruikt om middels een postertje
aan te kondigen wat men de komende
dagen allemaal van plan is te gaan doen
(kort gezegd: er werd weer geplakt). De
muziek
werd
raditiegetrouw
erzorgd door de

een stukje foam erbij of gaan we toch nog
snel een karretje voor de dinsdag maken ?
Kortom men is zenuwachtig.
Voor de 3e maal verzamelde jeugdig Sas
weer aan buurthuis de St. Albert om Prins
Leonardo den 11e in te halen. Dit jaar was
de muzikale begeleiding zelfs in handen
van een 3-tal gezelschappen: de Pink
Panters, die Zonder noam en uiteraard
d’Erremenie. En dan op weg naar de sleutel
overhandiging door de burgemeester. Heel
B&W had blijkbaar dezelfde kleermaker,
want ze hadden allemaal hetzelfde kieltje
aan (een nummer aan de voorkant ontbrak,
anders hadden ze voor de Zware Jongens
door kunnen gaan).
Veel echte Sassenèrs moesten toch wel even
slikken toen ze de stadssleutel in handen
zagen van burgervader Barbé. Echter het
enthousiasme waarmee hij z’n toespraak
hield maakte veel goed, het leek er toch
wel op dat hij (en met hem zijn gevolg)
geaccepteerd werd. Later op de middag
tijdens de traditionele receptie op het
gemeentehuis aan de Westkade werden nog
wel de nodige steken onder water gegeven
naar die Terneuzenaars, maar dat hoort er
nu eenmaal een beetje bij.
Na de sleutel overhandiging werden de
kinderen verzocht om de ballonnen te
lossen bij het beeld van de Betekop, waarbij
Rezer Suukerklont z’n muzikanten door de
klassieker ”de Kop van een Betekop” leidde.
De ballonnen werden door de wind richting
ilippine gevoerd en de kinderen
werden via de Betejacht de Sasse café’s
n gedreven. Ook dit jaar was het weer
en geslaagd evenement.
e boerenmaaltijd kreeg er dit jaar
n klein broertje bij in ‘d Ouwe Brug,
ar de kleinere loopgroepen die
t uitgenodigd zijn op de ”echte”
altijd een stevig soepje konden
igen en elkaar de loftrompet konden
waaien. Het onbeholpen gezelschap
eutesnokkers moest nog het een en
r leren, de Papzakkers overslaan in je
dankwoord is uitermate pijnlijk.
De ouwe wijven optocht werd
it
jaar
extra
interessant
oen bleek dat twee muziek
apelletjes zich als ouwe wijven
n mannen hadden verkleed.
en opvallende verschijning
eze avond waren die ”Ballen
mee ulder konjakje”.

gezelschap dà geen noam èh
en Kom ta tege.
Om
alle
verenigingen
te vriend te hou-den liepen de mannen
van Doar è ze ok weer gekleed in een
kostuum dat samengesteld was uit alle
clubkleuren van de Sasse verenigingen,
zelfs een Komootje ontbrak niet. In café
de Watergeus was de bediening uitbesteed
aan het duo Suske en Wiske, die deze avond
veel in pyjama gestoken klandizie had en
een wel erg sprookjesachtig Sneeuwwitje.
Helaas werd deze vrijdag een periode van
weken lang zon afgesloten en konden
we ons opmaken voor een kille en natte
carnaval. De vele schietgebedjes hadden
niet geholpen en weerman Willy kan het
weer wel voorspellen, maar helaas nog niet
beïnvloeden.
Op zaterdagmorgen wordt de laatste hand
gelegd aan de vele creaties voor de zondag
en eventueel de maandag. De spanning
loopt behoorlijk op in zo’n loods. Moet er
wel of niet nog een kwakje verf op, nog

Op naar de zondag. Een hele dag
egen, maar gelukkig tijdens de
ptocht bleef het grotendeels
roog.
Alleen
het
laatste
wartier kwam het met bakken
it de lucht. De afsluiting op
e markt is een fantastisch
ebeuren alleen men zal er voor
moeten zorgen dat de ’optredens’ niet te
lang duren. De laatste deelnemers aan de
optocht hebben tot wel een half uur moeten
wachten alvorens zij de optocht konden
afsluiten.
De optocht zelf verliep verder probleemloos, omdat de gemeente wel degelijk
de versmallingen had weggehaald op de
Westkade. Echter wie schetste de vele
toeschouwers hun verbazing dat het
allerlaatste gezelschap waar je het van
verwachtte, de Sasse Leutesnokkers, de
meeste moeite hadden om versmallingen en
bochten te nemen. De nieuw toegevoegde
technische commissie had een wagentje
gebouwd wat breder was dan welk
gezelschap dan ook.
De titanenstrijd zou dit jaar gaan tussen de
zichzelf welhaast onverslaanbaar achtende
Deurdouwers, de als altijd schitterend voor
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De maandag en de dinsdag verliepen als
vanouds. De maandag kende zoals altijd de
meest diverse creaties, waarbij het schier
onmogelijk is voor uw penneridder om alles
aan het papier toe te vertrouwen.
Toch wat dingen: de tijdens de carnaval
reeds jaren buiten Sas verblijvende
frietenboer van Boven had eindelijk weer
eens de weg gevonden naar het centrum van
Betekoppestad. In een klein caravannetje
werden de heerlijkste frietjes gebakken.
Ook de smaakpolitie kon hier weinig tegen
in brengen. Wel werd door deze instantie
in de avonduren friemelende beestjes
waargenomen tussen de frikadelletjes,
waardoor de verkoop na 18.00 uur werd
gestaakt. Voor de liefhebber die het graag
wat hogerop zocht was er een mogelijkheid
om een ballonvaart over Sas te maken en
mensen die het juist meer in de diepte
zochten was er een mogelijkheid om een
tunnelritje te maken. Bram de Cock was
ook weer even terug met z’n orgel en Flipje
uit de Betuwe had de weg naar het zuiden
weten vinden.
De dinsdag werd geopend door een ploeg
Klub van Huppers, die hun traditionele
ontbijt buiten in een keet hebben moeten
nuttigen omdat café de Rijnvaart tijdelijk
ontruimd
was
wegens
een
”asbest
verontreiniging”. In de loop van de dag
werd de locatie door de chemische politie
weer vrijgegeven.
De Reseda kende weer een grote opkomst
bij de kaarting en de net vrijgegeven
Rijnvaart had de primeur met een echt
Slager festival: ”de fiets van Piet” schalde
voor de zoveelste maal door de zaal.
De kinderoptocht was weer een stukje
schoner dan het jaar ervoor. Het aantal
karretjes blijft maar groeien en de kwaliteit
groeit gestaag mee. De prijzen worden
ook hier al uitgereikt aan verschillende
categorieën, van eenlingen tot “wagens”.
De route eindigde weer met de klassieke
rondgang rond de pomp, maar den optocht
was zo groot dat we niet met ons allen
konden rondgaan. Volgend jaar toch eens
kijken naar een nieuwe route.
De Vlaanderen was tijdens de prijsuitreiking flink gevuld en de activiteiten die voor
de kinderen werden georganiseerd vielen in
goede aarde.
De carnaval werd waardig afgesloten door
een optreden van de Sasse Pavarotti, die op
een prachtig verlicht podium door de Sasse
straten ging. De nieuwe feest-verlichting
van Sas gaf dit optreden nog extra dimensie.
Bij de pomp werd weer menig traantje
weggepinkt en ook hier mochten we de
hoogwaardigheidsbekleders verwelkomen
in het gestreept kostuumpje.
De eerste carnaval binnen de nieuwe grote
gemeente was als vanouds en de herindeling
bleek goed verwerkt te zijn.
Op naar de volgende.

De Papzakkers: Veel werk...
Beste carnavalsvrienden,

We hebben van ‘t jaar veel werk, heel veel
werk zelfs. Zoveel werk dat we ons hebben
moeten opsplitsen in een naai- en een
bouwploeg.
De dames van onze naaiploeg ontpoppen
zich tot ware Italiaanse couturiers.
Onze bouwploeg doet verwoede pogingen
om op ons karretje alles zo stevig en recht
mogelijk te zetten. We hebben vorig jaar
wel gezien dat dat niet voor alle groepen
meevalt.
Op de prachtige foto zie je een van onze
bouwers glimlachend een kritische blik
werpen op een gevaarte uit de vorige
optocht welke volledig instortte net na
de optocht. En dan nog een opmerking
speciaal
bestemd
voor
de
heren
Leutesnokkers, voor het geval jullie ons
weer niet mochten opmerken, bij de
snertmaaltijd zullen ook wij dit jaar weer
van de partij zijn.
Om ons mentaal goed voor te bereiden
op het komende seizoen denken we altijd
veel Pimpels nodig te hebben. We zijn
daarom een dagje op bezoek gegaan bij
onze zuiderburen. De Pimpels hebben
we helaas niet gevonden, maar pimpelen
in het dreupelkot vonden wij een zeer
goed alternatief. Wij kunnen dan ook
terugkijken op een leerzame studiereis. We
hebben weer veel geleerd. Sambuca schijnt

trouwens ook erg lekker te zijn. Onze
sponsor Carlo vinden wij allemaal een
hele aardige, bovenstebeste kerel, alleen
zit er soms toch wel een klein maartje
aan. Als wij tijdens de optocht langslopen
vinden wij het altijd wel prettig als Carlo
ons verrast met een glaasje Pimpel. Het
is natuurlijk zo dat een mens eens iets
kan vergeten, dat zullen we hem dan
verder ook niet kwalijk nemen. Maar als
wij uitgeput en dorstig langslopen bij de
Rijnvaart en onze sponsor hangt dan uit
het raam met een groen/geel pakje aan,
dan denken wij waarom toch geen stukje
roze? We willen verder niet zagen, maar dat
moest ons toch wel even van het hart.
Verder hopen wij jullie allemaal weer
tegen te komen met die dagen.
Groetjes, De Papzakkers

Courantje van Sas
22 februari 2004

Uitgeverij: Hullemans & Kokkimonster b.v. Adres: Sasse cafés Betekopcity. Hoofdredakteur: Kokkimonster. Opmaak: Hullemans. 14e jaargang.
Nummer 1. Prijs: Fl. 1,11 Internet Sasse Leutesnokkers: http://people.zeelandnet.nl/kokido

Leutostabil 2001
Omdat we al jaren zoeken naar methoden om
op een gemakkelijke manier schandalig rijk te
worden hebben we weer iets nieuws bedacht.
Wij, Sasse Leutesnokkers immer zeer begaan
met het lot der mensheid hebben onlangs
ontdekt dat we paranormaal begaafd zijn, u
wilt niet weten wat we allemaal zien, weten,
horen en ruiken
Bij
de
schroot
hebben
we een zooitje plaatstaal
gevonden, we dachten, kom
we versnipperen de boel, en
verzinnen een leuk naampje.
Leutostabil 2001 leek ons
wel wat, en natuurlijk moet
er een behoorlijk prijskaartje
aan hangen, anders geloven
mensen niet dat het werkt,
maar het mag ook weer niet
te duur zijn, 57,95 euro klinkt wel goed.
Via onze contacten in China hebben we de
hand weten te leggen op een zeer exclusieve
partij middeleeuwse Chinese plaatstaal
waar oorspronkelijk kompasnaaldjes van
gemaakt werden. Wij hebben ontdekt dat hier
een grenzeloze genezende werking vanuit
gaat. Geïmpregneerd met Chinese wijsheid
beschermen deze kompasnaaldjes u tegen
allerhande gevaarlijke straling. We noemen
het sieraad de Leutostabil 2001, omdat het
uw hele ge-zondheid stabiliseert, we zijn er
in geslaagd de prijs te drukken tot 117,85
euro.
Omdat we niet geassocieerd willen worden
met een onbetrouwbaar onooglijk omvangrijk
onbenul zijn we op zoek naar een onwijs
lekker wijf om voor ons de presentatie te
doen op TV. Aangezien we geen rooie rotcent
hebben zal betaling in natura geschieden
Tineke de Nooy was helaas al gecontracteerd
door de concurrent, we zijn nu op zoek naar
een representatieve dame die onze PR doet,
salariëring is marktconform.
Er een gouden of zilveren sierraad van maken
kost klauwen met geld, dat gaat ten koste van
onze winst, dat doen we dus maar niet.
Het gebruik van andere metalen dan
ijzer doet helaas in hoge mate af aan de
geneeskrachtige werking van het kleinood,
De Leutostabil 2001

de dagkomende Sloebers en de wederom
met een actueel thema de show stelende
Ventjes. Wat het geworden is is uiteraard te
lezen in de volledige uitslag zoals elders te
vinden in de Betekop.
Bij de groepen waren het de Pierewieten,
die muzikaal de hoogste noot bliezen. De
Betebloaren lieten de tijden van Ramonda
Vergauwen herleven in het Sasse zwembad
en de Papzakkers moesten het dit jaar met
een vierde plaats doen, want het met stijl
gedanste optreden werd overtroffen door
de snoeihard Rock around the Bridgende
Leutesnokkers.
Bij de duo’s schijnt het eind nog niet in
zicht van hoe groot kun je bouwen met z’n
tweetjes. Het bubbelbad van Doar è je ze ok
weer, was dit jaar voor de Kommeeren een
niet te verslane creatie.
Samenvattend kan uw verslaggever weer
niet meer melden dan het cliché ”het was
een schone optocht”, Zeelands mooiste deed
z’n naam weer alle eer aan.
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alleen de Leutostabil 2001 heeft een krachtige
werking omdat het bestaat uit puur Chinees
ijzer.
Iedere sukkel weet dat dit niet kan werken,
we moeten iets verzinnen om het echt te
laten lijken.
De werking van dit kleine wonder wordt
optimaal als u zich houdt aan de volgende
regel. Bij het om u nek bevestigen van de
ketting waaraan het chinese kompasnaaldje
zich bevindt dient u met uw gezicht naar
het magnetische mekka (in andere woorden
de noordpool) te staan. Het naaldje zal zich
automatisch richten naar uw lichamelijke
gesteldheid.
Als we dat geld binnen hebben betalen we dat
natuurlijk never nooit meer terug.
Mocht dit unieke geneeskrachtige kleinood
niet werken, dan retourneren we u
uiteraard uw volledige aankoopbedrag, onvoorwaardelijk.
Zeezeiler
De sinds enige weken vermiste zeezeiler P.B.
is terecht. Hij dobberde geheel ontredderd en
ondervoed ergens op de oceaan en was ver
van koers geraakt. Dit was het gevolg van een
afwijking in zijn kompas als gevolg van een
kompasnaaldje wat om zijn nek hing. Later
bleek het te gaan om de Leutostabil.
We confronteerden de Leutesnokkers met dit
feit. Hun commentaar: ”Hij mocht van geluk
spreken, zonder de Leutostabil had hij het
niet overleefd”.
Excuses
Tot onze spijt is een niet geheel gecorrigeerde versie van de beschrijving van de
Leutostabil in de Sasse Courant terecht
gekomen. Wij bieden op voorhand onze
excuses aan aan de volgende personen/
stichtingen:
- Stichting ”help Tineke de Nooy de winter
door”
- Stichting ”wij vrouwen eisen”
- Vereniging ”wij eisen vrouwen”
- Winnie de Boom, drukt u even op mijn stam
- Bond tegen het vloeken
- Iedere overeenkomst met bestaande
personen is louter toeval.
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Carnavalsstichting de Mosselkrauwers
Jaar
bestaat

33

Beste Carnavalsvrienden en
vriendinnen.
Carnavalsstichting
de
Mosselkrauwers
bestaat 33 Jaar en dat laten we natuurlijk
niet onopgemerkt voorbij gaan.
De aftrap hebben we inmiddels gehad met
een 3 daags feestspektakel in de feesttent
in Philippine. Vrijdagmiddag 7 november
waren de senioren aan de beurt.. De
middag was erg geslaagd met optredens
van Sempre Gaudette en de Belgische
levensliedartiest Eddy Baker. ‘s avonds was
er de mega classics party met muziek uit
de 70’s, 80’s en 90’s Het was een daverend
succes.
Op 8 november was er ’s middags een
unieke carnavalskleding ruilbeurs waar

door enkele verenigingen aan werd deelgenomen. Ook het Feest-Beest uit Sas van
Gent (DE carnavalskleding speciaalzaak in
de regio) was van de partij. Voor hen direct
een gelegenheid om ook ’s avonds en de
zondag aanwezig te zijn. Zaterdagavond
mochten we tijdens de receptie ruim
200 genodigden verwelkomen om hun
felicitaties over te brengen. De burgervader
en een grote afvaardiging van het college
waren ook van de partij (waarvoor onze
grote dank) en wisten meteen wat feesten
in Philippine was.
Aansluitend barstte het feestgedruis
los met de Flugel Apres Ski Party. De
sfeer zat er al snel in en Checker mixte
de
plaatjes
moeiteloos
aan
elkaar
afgewisseld met optredens van Altijd

MIJN DAGBOEK (6)
Iedereen heeft het altijd over een volksfeest
van 4 dagen, maar in ‘Betekoppenstad’ is
dit in de loop der jaren uitgegroeid tot 5
dagen! De vrijdagavond is inmiddels óók
uitgegroeid tot een échte carnavalsavond.
Het bewijs van het ongeduld waar
iedereen gevolg aan geeft. Goed het
ruimen van de lastige sneeuw mag dan
in ‘Betekoppenstad’ maar er dan sterk op
achteruit zijn gegaan, de deelname aan het
feest door de gemeentelijke bestuurders
is er volop op vooruit gegaan, dat is een
groot winstpunt waar iedere ‘Betekop’ zich
vragen bij stelde. De afgelopen 50 jaren
hebben we nogal wat burgemeesters in
’Betekoppenstad’ gekend. Het begon met
burgemeester Den Boer, die het startsein
gaf voor het carnaval in haar huidige vorm.
(1956). Toen kwam Willy Dusarduijn die
graag aan dit feest meedeed. Joke van Rest
was vele jaren diegene die de stadssleutel
overhandigde. Jan Lonink kwam ieder
jaar (het waren er niet veel) toch uit de
gereformeerde enclave terug, om enkele
uren aan dit prachtige Bourgondische feest
deel te nemen. Zijn plaatsbekleder Peter
van den Baar was op dit terrein niet zo’n
goede opvolger. De grootste liefhebber
toonde zich Ron Barbé die met in zijn
kielzog bijna het voltallige college van
wethouders tot grootse carnavalliefhebbers
meetroonde. Dan nu opnieuw Jan Lonink,
zou hij zijn Volendams visserskostuum
trouw zijn gebleven?
Zaterdag 21 februari weten we het
antwoord op deze prangende vraag. Dan
vergeten we nog loco-burgemeesters Willy
Colsen en Jan Platschorre, die hebben
ook voor kortere en langere termijn
onze prinsen eerbetoond en de sleutels
overhandigd tijdens de balkonscène! Maar
we staan opnieuw aan de vooravond van
dit alles, ’Lange’ Jan komt dat ereteken
straks
uitreiken.
Zoals
gebruikelijk
beginnen we bij de ’Koeters’ waar vorig
jaar Maurice, Ron Barbé uitleg gaf hoe het
moest (al wist deze het maar al te goed),
Edwindo geassisteerd door Anne Verhelst
nam de sleutel in ontvangst, wie zou het
dit jaar zijn? In Sas was het een vreemde
zaak, de gemeentebodes in uniform, maar
zonder haar, kwamen veel te laat, wisten
niet wat ze met die officiële ontvangst aan
moesten! Maar het kwam toch in orde in
ónze Burgerzaal. De ’boerenmaaltijd’ was

een slappe bedoening er werd geen noot
geblazen! Bij ’Jeffrey’s was het bier weer op
de bon en er was weer géén carnavalssfeer.
De ballonnen van Johan gingen weer vlot
de lucht in! Verder een leuke zaterdag (in
navolging van de vrijdag). Veel blauw op
straat, niemand wist dat er in de nieuwe
gemeente zóveel blauw beschikbaar was.
De uitwassen, veroorzaakt door ’nietBetekoppen’ werden maanden later, voor
de vierschaar beboet! Zondag opnieuw
alom verbazing nóg mooiere wagens,
nóg leukere loopgroepen, opnieuw werden de grenzen duidelijk verlegd. De
prijsuitreiking in ’De Vlaanderen’ gebeurde
in sereen schemerlicht! De vroegere
’Mannetjesmaandag’ is ter ziele, maar
de creaties waren weer overweldigend.
Vooral de rijdende luchtballon was een
groot succes. De ’spiekercorner’ begint
aan
spiritualiteit
te
verliezen.
Het
dweilbandfestival werd gewonnen door een
band die zich niét ingeschreven had! Maar
gelukkig neemt het aandeel van de jeugd
aan dit straatcarnaval toe, in de goede zin
van het woord! Dinsdag een overweldigende
kinderoptocht die groeit jaarlijks, niet
omdat er zoveel kinderen bijkomen (ons
inwonertal daalt nog steeds) maar omdat er
minder langs de kant blijven staan. Tijdens
deze kinderoptocht manifesteerde zich
weer het mankement aan bands in deze
optocht, dat verschil wordt steeds groter!
De ouderen nu in ’De Speye’ gegroepeerd,
amuseerden zich kostelijk. Het orkest was
goed, máár volgens de aanvoerder van het
orkest zag schijnbaar alleen ’jongens’ in
de zaal terwijl de vrouwen de getalsmatig
de meerderheid vormden. Hij had het
altijd maar over ’jongens nu gaan we dit
en dat doen’, een nare gewoonte om zo
het publiek toe te spreken het grootste
gedeelte van de wereldbevolking zijn vrouwen. Gaat u daarvoor maar eens in zorgstraks verpleeghuis ’De Redoute’ kijken.
Ik wens jullie allemaal op vrijdag 20,
zaterdag 21, zondag 22, maandag 23 én
dinsdag 24 februari, een leutig carnaval
toe!
Tot slot: Edwindo den Eerste in Westdorpe,
stelde zich nog kandidaat als burgemeester,
Ronnie Barbé raadde het hem ten stelligste
af.
Aláááf, Willy de Groff

Lazarus, De Havenzangers en Arie
Ribbens. Op den duur stonden ruim 600
man met de handjes in de lucht. Iets
later als gebruikelijk was het tijd voor
de voorstelling van de nieuwe Prins der
Mosselkrauwers en net als vorig jaar
werd PeeWee 1 met absolute meerderheid
herkozen. De Nar werd wederom Pazzie II.
Zondagmiddag was het tijd voor de
allerkleinsten. Om 14.00 uur begonnen we
met de Kids for Fun Show. De stemming
zat er snel in, ook bij alle ouders die mee
waren gekomen. De kids konden op de foto
met de echte Bob de Bouwer en de clown
Papa Chico verzorgde een fantastisch
optreden in Harry Potter stijl. De circa
500 bezoekers in de tent zagen hoe de
nieuwe jeugdprins der Mosselkrauwers
bekend werd gemaakt. Net als vorig jaar
werd dit de 9-jarige Sven Jurriens uit
Philippine. Rond kwart voor zes gingen de
Prins en de Raad van Elf in de voorlopig
laatste polonaise van dit jubileumjaar,
met voorop onze kersverse jeugdprins en
namen daarmee afscheid van het publiek
en bedankte alle aanwezigen voor een
ongelooflijk en onvergetelijk weekend.
De Jubileumcommissie bestaande uit Peter
van Valderen, Freek Rouwit en Eric D’Hont
wil langs deze weg iedereen bedanken die
op welke manier dan ook heeft meegewerkt
aan de realisatie van dit geweldig
spektakel.
Onze speciale dank gaat uit naar het
team van Het Feest uit Hulst en alle door
hen ingeschakelde derden, de E.H.B.O.
uit Philippine, alle vrijwilligers die
ons voor tijdens en na het evenement
hebben geholpen, Gemeente Terneuzen
en diens instellingen, de Philippiense
middenstand die carnaval in Philippine
ieder jaar weer mede mogelijk maken, alle
leden en partners van Carnavalsstichting
Mosselkrauwers en tot slot alle mensen
die op welke manier dan ook carnaval in
Philippine een warm hart toedragen.
Zonder al deze mensen was het voor ons
onmogelijk geweest dit mega feest te
organiseren en we hopen dat we samen met
hen in de gelegenheid blijven om carnaval
tot in lengte van dagen in Philippine
mogelijk te maken.
Uiteraard zijn we na deze enerverende
dagen weer volop bezig met de rest van
het carnavalsseizoen 2003-2004 en ons
jubileum, want het is er ons alles aan gelegen ons jubileumjaar voort te zetten zoals we het reeds zo succesvol zijn gestart.
Wij hopen op een van onze volgende jubileumactiviteiten wederom velen van u
te mogen begroeten en wensen bij deze
alle Raden van Elf, Wagenbouwers en alle
overige Carnavalisten een goed en plezierig
carnaval toe.
Met een drievoudig ALAAF
C.s. De MOSSELKRAUWERS
PHILIPPINE

de

dún enige èchte op internet: www. betekoppen.com

p
k
e
b e t2004

dit is de kleurplaat van:
Naam: ........................................................................................................... Adres: .............................................................................................................
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Inleveren van je kleurplaat (voor 16 februari!!) kan op de volgende adressen:
Robin van der Hooft
Westdam 9
Sas van Gent
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