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”Pijke-Zot”:
”De Ventjes”:
”De Deurdouwers”:
”De Sloebers”:
”De Pierewieten”:
”Ier Zijme”:
”De Beteblaoren”:
”Een zonder snor”:
”Daor eje ze’oek weer”:
”Sasse Leutesnokkers”:
CS De Mosselkrauwers:

http://www.pijke-zot.tk
http://www.deventjes.nl
http://www.deurdouwers.com
http://www.desloebers.nl
http://www.pierewieten.nl
http://www.ierzijme.tk
http://www.beteblaoren.tk
http://www.eenzondersnor.nl
http://members.lycos.nl/bcdaorejezeoek/
http://people.zeelandnet.nl/kokido/
http://www.mosselkrauwers.nl/

Kijk voor (nog) meer links op betekoppen.com!

BELANGRIJKE
DATA

COLOFON

Wagenbouwersbal
Zaterdag 21 januari 2006
In café Reseda om 21.00 uur

De redactie bestond dit jaar uit:
Robin van der Hooft (hoofdredactie); Marcel Vinke en Brian Meesen (redactie);
Eddy de Maaijer (opmaak). Verder danken wij Wout de Bock voor het maken van de kleurplaat, Frans Stofferis, Paul Schelstraete en nog vele andere Betekoppen voor de diverse
foto’s gebruikt in deze krant.

Prijsuitreiking
ballonnenwedstrijd
Zaterdag 15 april 2006
In café Schippershuis om 14.00 uur

UITSLAG LOTERIJ
Waardebon
t.w.v.
1e Prijs
120,00
2e Prijs
75,00
3e Prijs
50,00
4e Prijs
25,00
5e Prijs
25,00
6e Prijs
25,00
7e Prijs
25,00
8e Prijs
15,00
9e Prijs
15,00
10e Prijs
15,00

nr.
2792
1505
2413
1732
2464
4924
2575
2128
2450
3689

”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.
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Deze vraag komt al enkele jaren bij onze redactie binnen en na enig speurwerk
komen wij met het volgende antwoord; natuurlijk mag er na ons
”Betekoppen-carnaval” met de Betekoppenvlag gevlagd worden.
Toch zeker op 11-11 en op alle andere feestelijkheden zoals
Koninginnedag, 1-mei viering, intocht Sinterklaas kortom bij
bijna elke feestelijkheid kan deze vlag gebruikt worden.
Dus diegene die alsnog zo’n vlag wil kopen (het hele jaar te
gebruiken) dan kan dat natuurlijk, wat heet: dan moet dat
natuurlijk. Onze Betekoppenvlag kost slechts  25,- en ze zijn
bij de welbekende verkoopadressen verkrijgbaar:
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

Prijzen af te halen
(vóór 1 maart 2006) bij:
Robin van der Hooft,
Westdam 9, 4551 GA Sas van Gent

Inschrijvingen

Grote carnavalsstoet en
dweilbandfestival:
Vrijdag 3 februari van 19.00-21.00 u. en
zaterdag 4 februari van 16.00-18.00 u.
Let op: Inschrijving is ditmaal
3 weken voor carnaval i.p.v.2 weken!!
Ouwe wijven en ouwe venten:
Nummers af te halen op (carnavals)zaterdag 25 februari vanaf 19.15 uur in
de Foyer van de Speye.

Heb je al gekeken op:
http://clubnet.zeelandnet.nl/
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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, Politie,
Middenstandsvereniging
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adverteerders, sponsors en de
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Ouwijve en ouwe manne
optocht 2006
Voor van de jaor emme wa schoons bedocht
voor d’ouwijve en ouwe venten noptocht.
Mee datur nogal wa geklaagd wier, zijn me van
zinne den boel is wadanders aon te pakke.
Van d’ouwijve zelf krege me tore dater feitelijk
geen ouwijve noptocht meer was.
Dur was geen begin en geen einden an.
En awel kijk, daor zoen ze wellus gelijk in
kunne gat èn. Daarom emme as touwewijveco
mmie(thee)zakje t’volgende bedocht.
T’inschrijve (dus je nummer afhale) voor
d’ouwijve noptocht kan allenig maor meer,
den zaterdag van carnaval vanaf kwart over
7 in de Fwajee in de Speye. Nada julder julder nummer en gat, moejeve angeve of da
je wa spesjaals et, of, of dajun schoone rose
borstrok aon et of zowa.
Vanaf kwart over 8 krijg je as schoon ouwijf
of schone nouwe vent de kans om op een
katwalk jun act, of juneige, te laete bekijke
deur de zjurie. (Die gaon ier vaneige al
punte geve, snap jum?) K’weet zeker dan
onze presentatore dur oak een douw aon
zulle geve, want die gaon het teen en tander aon mekaer praete.
Hieracher rond kwart voor 9, gaen me
mee ten Prins, den Raad van elf, en mee
t’Meziek, in optocht over de Westkaai
richting ”Den Ouwen Brug” om daer mee
zun alle een pint te gaen drinke.
Vanaf ier, bekijk jut maer wa daju doet,
maor et tur wel eregen in dat de zjurie
nog ier en daer rondbazuint. Tot 12 uur is ’t bal
masque in ”café de Reseda”. Waar om presies 12
uur het schoonste ouwijf den leliksten ouwen
vent é den leutigsten ekt bekend word gemaekt.
Daarachter is ’t nie bal masque en om 1 uur is
t’amaal weeral gedaon.
Allez zo aju kunne lezenet, ist amaal een bitje
wadanders geworre. Wope dat dut julder op
deze manier ga bevalle, en dan julder mee
grote getale den zaterdag komme nopdrave en
me julder in de Fwajee kunne ontvange.
Maok ter wa schoons van!!
Gegroet,
’Touwewijvecommie(thee)zakje

”Ier Zijme”: net als de wijzen...

komen we dit jaar uit het verre Oosten!
Beste carnavalsvrienden,
”IER ZIJME” had vorig jaar als thema ”we slaon dur ons wel deur” en dat
hebben we dan ook gedaan: 1e prijs + wisselbeker optocht Westdorpe en 1e
prijs + wisselbeker B-wagens optocht Sas van Gent!
We hebben ons ontzettend geamuseerd met onze golfclub ”de Betekop” en
menig Sassenaar heeft met ons een hole-in-one geslagen tijdens de optocht.
De maandag waren we op pad met ons aperitieforkest ”Staf Rieu”; de walsmuziek blijkt nog steeds heel aanstekelijk te werken. Overal waar we optraden begonnen mensen spontaan te dansen en kregen we veel bijval.
We staan nu voor ons derde jaar en
hopen te kunnen bevestigen dat we een
blijvertje worden in het Sasse carnaval.
Brasserie d’Ouwe Brug, bij Ronald &
Henny, is onze vaste thuisbasis geworden en ook dit jaar zijn we weer van
een bouwplaats verzekerd.
We komen dit jaar, net zoals de wijzen destijds, uit het verre Oosten; het
wordt een knipoog naar twee bekenden
uit de Sasse samenleving.
Sportiviteit zal hoog in het vaandel
staan en je zal ons al van veraf horen !
Veel plezier
en tot mee die daogen……

O’k di jaor weer dún enige èchte op internet: www.betekoppen.com
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Plakken en spuiten tijdens carnaval...

Spuiten
Het strooien van confetti en serpentines is
tijdens de optocht al jarenlang een traditie. Het
wordt gedaan door de Raad van 11 vanaf de
wagen en door de toeschouwers van de optocht. Naast confetti en serpentines worden er

Van d’un burhemeester...

Beste carnavalvierders in Betekoppenstad

Het is weer zover, carnaval staot alweer voor de deur. Nog een
paor weken en ’t Sas zal traditiegetrouw weer bruisen van leven
en carnavalfestiviteiten.
Carnavalsvrienden krijgen rond deze tijd de kriebels in ulder
buik. Echte liefhebbers krijgen rond deze daogen al last van
een durstige keel. D’eele echte carnavalsfanaten worren een eel
jaor deur zenuwachtig als ze ’t woord carnaval nog maor ooren.
Carnaval is dan ook nie zomaor een feestje. Zeker in Sas lijkt
het soms dat het hele sociale leven om carnaval draoit. Voor eel
veel carnavalsvierders is carnaval de favoriete vorm van vrije
tijdbesteding waar stiekem aordig wat uurtjes inkruipen. Na
zo’n intensieve voorbereiding is carnaval zelf dan vaneigen het
feestelijke hoogtepunt van eel ’t jaor!
Er zijn natuurlijk ook een eleboel mensen die carnaval best
leutig vinden, maor die dan d’r van te vore ulder toch nie zo druk om maoke. Nou ’t dan weer zo
dicht bij is, beginnen ook die mensen d’r naor uit te zien. Ze zijn benieuwd naar wa voor mooie en
zotte dingen nou weer te zien en te beleven zullen zijn. Ook die mensen zullen d’r maor weer wa
graog bij zijn tijdens die leutige daoge.
Wat vast stat is da carnaval een groot, zoniet hét grootste volksfeest is da gevierd woor in onze
gemeente Terneuzen. Niet in alle, maar toch in een flink aantal kernen van onze gemeente, wordt
carnaval ieder jaor uitbundig gevierd. Vier of vijf daogen lang kom je fraoi uitgedoste mensen
tegen, d’r zijn overvolle cafés mee als ’t even kan ”live-muziek” van dweilbandjes, en niet te vergeten is in elke echte carnavalsplaots het hoogtepunt de kleurrijke carnavalsstoet waarin creativiteit
en humor de boventoon voeren.
Carnaval is een groot feest en dat vieren we saomen. Doe daarom gezellig mee deur bijvoorbeeld
je raom feestelijk te versieren mee slingers, serpentines, confetti en ballonnen of de carnavalsvlag
uit t’angen. Komt’er bij staon langs de route om de prachtige stoet te bekijken. Pak een paar pinten
en vier ‘s avonds carnaval in het café. Maor wees verstandig: glaosje op, niet achter ‘t stuur!
Ik zal carnavalszaterdag mee veel plezier de sleutel van Betekoppenstad uit ande geven en voor
vier daogen leu t’t Sas feestelijk overdraogen aan prins Michelangelo. Alle vrijwilligers (en dat zijn
er veel) alvast hartelijk bedankt voor alle inzet.
Ik wens iedereen een heel plezierige, onvergetelijke en leutige carnaval 2006 toe.
De leut éé en tot mee die daoge...
J.A.H. Lonink
Burgemeester van Terneuzen

Beste Betekoppen,
Voor mijn gevoel kan het nog geen jaar geleden zijn dat de redactie van de
‘Betekopkrant’ 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 2006 in ons aller Betekoppenstad.
Nu het feest van de leut 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, dus niet alleen met carnaval. Geef ’Koning Alcohol’ geen
vrij spel! Regel een ’BOB’!!
• Wie is BOB? Iedereen kan BOB zijn!
• Wat doet BOB? BOB is degene die nuchter
blijft zodat de rest veilig thuis komt!
”Nu weten we het zo langzamerhand wel wie
BOB is hoor ik jullie zuchten, wij staan achter
BOB”. Toch, beste carnavalsvierders, vallen

er jaarlijks nog 225 verkeersdoden en 3.400
ernstige gewonden door alcohol in het verkeer
in Nederland. BOB wilt dat dit daalt, het liefst
naar 0 slachtoffers!
BOB daag je uit om verantwoording te nemen
voor jezelf maar ook voor anderen.
Denk aan je vrienden en familie die bij jou in
de auto zitten en rij nuchter naar huis of schakel een ‘ROB de BOB’ taxi uit Sas in.
Met de fiets naar huis... Wist u dat ook
(brom)fietsers onder ‘bestuurders’ horen!
Hef samen met vrienden het glas met carnaval
dat hoort erbij. Maar regel ook tevoren wie de
’BOB’ is... ook al is het maar ’een klein stukje’.
Laat Sas van Gent de leutigste en veiligste stad
van het zuiden zijn om carnaval te vieren.
Ik wens iedere ’Betekop’ en iedereen die carnaval komt vieren in Sas van Gent een fantastisch Carnaval!
Alaaaaaaf!

Marijke Hemelsoet
Coördinatrice BOB-team
Zeeuws Vlaanderen

tegenwoordig ook spuitbussen gebruikt door
toeschouwers van de optocht. Op zich is het
idee achter het gebruik van de spuitbussen
leuk. De laatste jaren schijnt het voor sommige
toeschouwers echter een sport te worden om
de deelnemers aan de optocht met de inhoud
van deze bussen compleet vol te spuiten.
Rustig wordt er een volledige bus op een deelnemer aan de stoet leeggespoten, het liefst op
zo’n manier dat dit hinderlijk wordt voor de
deelnemer. Beperkt u dan ook alstublieft het
gebruik van deze spuitbussen en neem ook
verantwoording voor de erg jeugdige toeschouwers van de optocht die bewust of onbewust in
de ogen van de deelnemers gaan spuiten. Het
is erg gevaarlijk als dit in iemand’s ogen komt,
zeer zeker ook als dit een bestuurder is van
een voertuig. Je moet er niet aan denken dat
een wagen het publiek in rijdt. Alle deelnemers
aan de optocht zijn serieus bezig met hun act
die ze tot een goed einde willen brengen zonder ongelukken. Dus als u al spuit, spuit dan
alstublieft veilig, ook tijdens carnaval.

Carnavalsbutton 2006:

’t wordt weer Betegoed!
De traditie van de carnavalsbutton zet zich
onverminderd voort. Alweer de 13e carnavalsbutton, die door carnavalsstichting de
Ventjes wordt uitgebracht, prijkt of zal prijken op menig carnavalskostuum. Een echt
collector’s item. Voor wie wil weten of er toch
niks in de verzameling ontbreekt even een
terugblik op de afgelopen jaren:
1994: Met Carnaval voelt een Betekop zich
als een vis in ’t water
1995: Weer of geen weer, ’n Betekop doet ’t
weer
1996: Loop naar de pomp (d’n dinsdag)
1997: Een Betekop zet alles op z’n kop (verkrijgbaar in 6 verschillende versies)
1998: Alle Beetjes helpen
1999: Een Beetje verliefd (valentijnsdag)
2000: Een Beetje feest (i.v.m. 4x11)
2001: Betekoppen, Je zou er een boek over
kunnen schrijven (i.v.m. carnavalsboek)
2002: Eindelijk gezellig in Terneuzen: een
Beetje Sas erbij (i.v.m. herindeling)
2003: Ben ik een Beetje in beeld (i.v.m. onthulling beeldje)
2004: Stukje bij Beetje
2005: Mag ’t een Beetje meer zijn?
Voor carnaval 2006 hopen we dat het
buttonopschrift zeker van toepassing zal
zijn: ,,’t wordt weer Betegoed!”

O" 

Plakken
Jaren geleden is de traditie van het plakken op
vrijdagavond ingevoerd met de gedachte om de
carnavalsvierders te laten weten of raden wat
men de rest van de carnaval nog allemaal kon
verwachten. Het plakken op vrijdag sloeg toen
ook op de rest van de carnaval. Het mocht leutig zijn en ook serieus en geplakt werd er ook
toen al overal, maar voornamelijk in en rond
de café’s natuurlijk. Uiteindelijk kwamen daar
de meeste mensen en had je ook het meeste bekijks. De café’s zijn er zelfs op ingesteld want
alles is afgetimmerd om de plakkers de kans
te geven kenbaar te maken wat er op hun lever
ligt. We weten ook dat er veel mensen zijn die
het niet erg vinden als er bij hen op het raam

een A4-tje geplakt wordt want het is uiteindelijk maar behangselplak dus na de carnaval
gaat dat er met wat warm water wel weer af.
Tenminste zo werkt dat bij mij. Natuurlijk zijn
er ook mensen die dit helemaal niet leutig vinden. Als wij dat vroeger wisten, dan sloegen we
die gewoon over dus we plakten daar dan niet.
Ook is het verstandig om er op te letten dat
het stukje ijzer dat zich aan de kwast bevindt
om deze aan de emmer te hangen niet wordt
gebruikt om er ongewenste tatoeages mee te
zetten op ruiten, deuren of kozijnen. Dit is
afgelopen jaar gebeurd en bezorgt mensen
schade waar ze niet op zitten te wachten, ook
niet ”mee die daogen...”
Dus beste plakkers, gebruik het plakken alsjeblieft waar het voor bedoeld is en zorg er voor
dat je er een ander geen schade mee berokkent,
materieel of immaterieel.

IK W
IL

Hieronder vragen wij uw aandacht voor het
plakken en spuiten tijdens carnaval. Vanuit
carnavalvierend Sas van Gent is de vraag gekomen om aandacht te besteden aan de bedoeling
van het plakken en ook aan het voorkomen van
schade en ergernissen die voortkomen uit het
plakken op vrijdagavond en uit het gebruik van
spuitbussen tijdens de optocht op zondagmiddag.

"
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55+ middag groot succes door Sabrina!
Beste Betekoppen,
Wie zegt dat 55+-ers niet meer kunnen swingen
heeft het volkomen mis. Dat bewees afgelopen
jaar Sabrina maar weer eens. Met haar altijd
vrolijke en opzwepende muziek kreeg zij het
voor elkaar om voor ruim 3 uur plezier en
vertier te zorgen.
Het ene na het andere bekende nummer werd
ten gehore gebracht en er werd dan ook uit
volle borst meegezongen. De voetjes gingen
met grote regelmaat van de vloer en er
ontstond zo nu en dan een lange polonaise.
Onuitputtelijk als Sabrina is, speelde ze ook
nog een paar toegiften, waarna de dag werd
afgesloten met heus vuurwerk.
Toen aan het eind van de middag de
rookwolken waren opgetrokken in de Speye
was iedereen het er over eens: dit was een
geslaagde middag en zeker voor herhaling
vatbaar!

Het gebeuren zal weer plaats vinden in de Speye
en wel op dinsdag 28 Februari van 14.30 tot
18.00 uur.
Nog even voor alle duidelijkheid: de entree is
natuurlijk gratis en bij aankomst zal er voor
degenen die er op tijd bij zijn een bakje koffie
en een stukje taart klaar staan.
Hopelijk tot dan en alvast een leutig Carnaval
toegewenst!
Alaaaaaaaaaf !!
De Raad van Elf

En omdat het afgelopen jaar zo succesvol was,
hebben we besloten ook dit jaar Sabrina weer
uit te nodigen. Aangezien Sabrina vorig jaar
ook een te gekke middag heeft gehad, duurde
het niet lang voor ze ja zei op onze vraag.
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We gaan d’r weer tegenaan!
En weet je wat nog
mooier is: na afloop
deze jongensdroom
bekroond zien met een
Grote Beker. Da’s echt
vet cool.
Ja, ja een beetje de
grote bink uithangen.
Zonder onze lieftallige
vrouwelijke inbreng
had je het wel op je
buik kunnen schrijven.
Want welke jury valt
niet voor 3 van die
giechelkontjes?
Of zou het zijn omdat
we alleen meededen in
de categorie F, stoere
binken met vrouwelijk
schoon?

Hallo, beste mede betezaadjes,
Sinds vorig jaar kent de grote mensen optocht
een nieuw gezelschap. Onze stoere Koddekoi
en zijn lieflijke hofdametjes De Giecheltjes.
Voor veel jonge gastjes is het een grote droom
om later piloot te worden. Ook onze Koddekoi
zag zich al achter de stuurknuppel door de
wolken scheren.
Dus wat is er nou mooier dan op een
zondagmiddag je jongensdroom doen
uitkomen in de straten van Betekoppenstad.
En als hoofdpiloot vlieg je uiteraard voorop
het luchtruim effenend voor de vrouwelijke
pilotines (of dit woord klopt zal ik nog moeten
leren bij juffrouw Chantal).

Zo genoeg opgeschept
over vorig jaar. Heerlijk
trouwens ongegeneerd
op je borst kloppen. Dat mag lekker nog zolang
je leeftijd te tellen is op de vingers van 2
handen.
Maar we gaan d’r van ’t jaar ook weer tegenaan.
Na een avondje zwaar ”chocomellen” is de
tekening klaar.
De rolverdeling is weer duidelijk: wij ravotten
op de bouwplaats, opa en mama bouwen en
papa loopt weer flink in de weg.
Net als vorig jaar verklappen we niks, want we
kennen onze tradities.
Allez tot mee die doagen...
Uw jonge helden
Koddekoi en de 3 Giecheltjes

1k
ZONDER

Koddekoi en de 3 Giecheltjes:

Betekoppe, OE IST,

Ier weer een bericht van 1 Zonder Snor. We
gaomme van’t jaor voor de zesde keer mee
doen aan de stoet, en at eenigzins kan ook aan
de lichtstoet, attie tenminste deur gaot. We
zumme zurge voor een sjasienummer wan vorig jaor moeste me da laote zien an zo’n vent
mee een pet op, en we mochte me nie mee doen
s’avus om da me geen sjassienummer aijun.
En julder al is een kwartet gezien in de stoet
mee een sjasienummer, nee zeker, awel wij ook
nie. Maor alli, we zumme ons best doen om
weer goed voor den dag te komme van’t jaor,
alleenig zijmme d’r nog nie uit wa damme gaon
doen in de stoet. Me dinke men eigeluk om is
wa meeltjes te gaon stuure naor den eene en
den andere.
Misschiens da ta d’elpt, wan teegewoordig kan
je schijnbaor nie meer zonder meeltjes.
Afijn, ik gaon de rest van de meute ook is een
meeltje stuure, om is te kijke oe damme voor
den dag gaon komme in den stoet.
Afijn, eest gaomme daorover binnekort vergaodere, bij ons klupuis den Ouwen Brug, bij
Ronald en Henny. ’k Wou ulder is een ie meel
stuure, om te zegge damme gaon vergaodere,
maor ik weet nie of dan ze een komputter en.
k’Zan wel belle, naor den Brasserie, dan kom ta
d’ook goed.
En tan gaomme beginne an ons projekt in die
loods van Jan, maor t’zal vast wel weer iets
worre, waoraon al veel meeltjes over gestuurd
zijn.
Afijn, ik zoen zeggen, meel ze, de leute en tot
mee tie daoge.
Pee Es, an’k dit dan’t schrijve zijn moeme zelfs
nog 15 keer de vuilbak buite zette eer dat carnaval is...
de groeten van 1 ZONDER SNOR

O’k di jaor weer dún enige èchte
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Het leukste van de jury...
Een van de leukste onderdelen om te jureren is
de kinderoptocht op dinsdagmiddag. Leuk, maar
ook zo enorm moeilijk. Want de grote verscheidenheid aan kleurrijke en creatieve kostuums
zorgen voor een prachtige optocht, die als een
langgerekt vrolijk fleurig lint door Betekoppenstad trekt.
Het jureren van de kinderen begint al bij de inschrijving. Monsterende blikken van de zes juryleden keuren en speuren en geven de eerste
beoordelingen al over de carnavaleske uitspattingen van onze jeugdige carnavalsvierders.
Gekeken wordt naar de originaliteit van de
kledij of van de voertuigen die worden meegenomen. Past het binnen het carnavalsfeest en is
het met behulp van de kinderen of zelfs helemaal door de kinderen, in elkaar gezet? Bij de
allerjongsten is de helpende hand van vader of
moeder of van een bevriende carnavalsvierder
natuurlijk mooi meegenomen om op te kunnen
vallen tussen de vele honderden Betezaadjes.
Bij inschrijving in de Vlaanderen worden de
kinderen al direct ingedeeld in de vier verschillende categorieën. En die verdeling is heel makkelijk te maken: Enkelingen tot en met 6 jaar,
enkelingen van 7 tot en met 12 jaar. En als de
kinderen met meerderen komen, worden ze
automatisch ingedeeld in de categorie groepen.
En die laatste wordt dan weer onderverdeeld in
groepen met of zonder voertuig. Als de eerste
beoordelingen achter de rug zijn, dan gaat de
stoet van start. En begint de jurering nog moeilijkere vormen aan te nemen.
We kijken dan of de kleine carnavalsvierders
het carnaval-vieren al goed in hun bloed hebben zitten. Doen ze ook wat ze uitbeelden,
hebben ze een leuke actie en straalt het carnavalsplezier er helemaal van af? Als dan de rondedans rond de pomp achter de rug is trekt de
jury zich terug en gaat beraadslagen. De lijsten
worden naast elkaar gelegd en de punten worden geteld. De mooie creaties worden nog eens
besproken en uiteindelijk staat alles dan op de
uitslagenlijst, waar naar door de deelnemers
halsreikend wordt uitgekeken.
Voor de juryleden zit het er dan op voor het
carnaval van dat jaar. Een jaar van jurering die
al in de week voorafgaand aan carnaval begint.
De etalages worden in het weekend voordat het

spektakel van start
gaat aan een kritische
blik van de juryleden
onderworpen.
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d’un voorz
i
d’un jury intter van
actie!

Op zaterdagavond de
ouwe-wijvenoptocht,
die dit jaar wellicht
een heel bijzonder
karakter zal hebben.
Waren we als juryleden vorig jaar al als
ouwe wijven en venten verkleed (en dat
sommigen het verschil
niet zagen hebben we
vele malen kunnen horen... haha), dit jaar
doen we dat natuurlijk weer en gaan de
echte ouwe wijven
en venten zelfs een
heus defilé houden.
Een mooie impuls
voor een prachtige
traditie binnen
het Sasse carnaval.

Ons team
van achttien
juryleden staat ook dit
jaar weer klaar om met
scherp oog mee te helpen het
hoge niveau van de Sasse carnavalspresentatie mede op peil
te houden. Je zult ons op een of
meerdere van die dagen wel zien
lopen met onze rode en blauwe
mappen. We zijn er helemaal klaar
voor!
Theo Sarneel
voorzitter van de jury

de Koeters uit Westdurpe wensen
alle Betekoppen een leutig carnaval!

Geef ons portie maar aan fikkie
Eindelijk was het dan zover: eindelijk erkenning voor onze muzikale kwaliteiten! Een eerste prijs bij het dweilbandfestival. Dat was wel ja leuk zo, maar
helaas was de beker weer zoʼn lang leven beschoren als alle tweede prijzen die we ooit in ontvangst namen. Kortom het leek weer alsof er een wals overheen
gereden was. De euforie duurde dus niet al te lang.
Was dit het nou? Er ontbrak toch nog iets… Vieltatege!

Back to the roots

De eerste vergadering na carnaval werd het geheel geëvalueerd. Zonder één van de voorzitters want die zat nog in zak en as thuis op de bank. Het hoge
woord kwam er al snel uit: “We moeten back to the roots”. Weet je nog de peper en eieren verhalen of toen ook de gemeentewerken nog wat napret van de
Valtatege optredens had met al dat stro in de straten. Iedereen was erop gebrand: er moet weer wat meer leven in de brouwerij komen.
Er was maar één vergadering voor nodig en we waren al uit de brand: het idee was al weer geboren. We kregen weinig tegengas, want Spuit Elf was er toch
niet bij.
Maar café-houders en carnavalsvierders, mocht bovenstaande bij u de brandklok doen luiden, vreest niet,
want hulpvaardigheid zal hoog in ons vaandel staan. Ben je gauw aangebrand of juist niet vooruit te
branden? Valtatege is paraat om u uit de brand te helpen!
En weer een eerste prijs: nou geef ons portie maar aan Fikkie.
Die eikels
van
Valtatege
Valtatege bedankt AHC de Vossen voor hun ruime sponsoring, Frank voor de bemiddeling, Bor alvast voor ʻt sturen, Rob & Claudine en alle cafehouders voor het begrip, de ergernis en noem ʻt maar op.
Het bestuur is niet aansprakkelijk voor het gedrag van haar leden en wijst elke claim (emotioneel of materiëel) op voorhand af!!!!! Mocht één van onze leden zich misdragen levert u hem aub zelf af op het kk-plein.
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Wat een schitterende dag was het de
maandag van het afgelopen carnaval,
beter weer kan een Betekop zich toch
niet wensen. Voor komende carnaval
hebben we de zon weer maar eens
voor een dag of vier besteld. Als de
weergoden nu wederom luisteren
komt het allemaal wel goed.
Ook voor wat betreft de kwaliteit van
de deelnemers aan het dweilbandfestival hadden we afgelopen jaar
niet te klagen. Dat in Betekoppenstad
de term dweilband niet automatisch
betekent dat je met traditionele instrumenten de straat op moet heeft
winnaar Valtatege wel laten zien. De
niet van echt te onderscheiden kopie van een wel heel bekend busje
vormde het vervoermiddel van de
firma Jaleukzo. Op de instrumenten
die vervolgens uit het busje kwamen
speelden de werknemers (of waren
dit toch echt allemaal kopieën van
die bekende Sassenaar) vervolgens
een deuntje. Nooit gedacht dat er zoveel muziek zat in pvc-pijpen.
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Bij de prijsuitreiking in de Watergeus, al vele
jaren sponsor van het dweilbandfestival,
bleek dat ”Tandsjen Bei” dit jaar genoegen
moest nemen met de tweede plaats. ”Krieg ta
Binnen” eindigde op de derde plaats. Al met
al streden zo’n 6 dweilbands om de hoogste
eer.
We hopen
het komende carnaval
op maandagmiddag
(en feitelijk
ook op alle
andere
dagen!!)
weer vele
dweilbands
te mogen
begroeten in
Betekoppenstad.

Carnaval door de ogen van een vrouw van de raad

Maanden tevoren zijn de voorbereidingen al bezig voor het komende carnaval, en dan is het
eindelijk zover…Vroeger, zo’n 2 jaar geleden begonnen ze al op donderdag in Ter Schorre. Helaas kon dat niet meer doorgaan dus bedachten
de heren dat ze dan maar gezellig naar het café
moesten gaan… Je snapt wel hoe ze thuiskomen,
leuk hoor als je zelf de volgende dag nog gewoon
moet werken..
Vrijdags zijn de scholen, het bejaardenhuis en
de zieken onder ons aan de beurt. Tussendoor,
zo’n uurtje, zien we elkaar even om gezellig een
hapje naar binnen te schrokken en weg zijn ze
weer. Zo rond negen uur komen de vrouwen te
samen en gaan dan gezellig de cafés af. Rond
een uur of één zien we de heren in de narrentempel om gezamenlijk naar huis te lopen.
Dan gaat zaterdags rond half negen de wekker.
Het is tijd voor de ballonnen in st. Albert. Je
denkt nog even te kunnen slapen maar het is
uit met de pret. Zelf moet je pas om een uur of
één bij de prins thuis verzamelen, maar mannen
doen nou eenmaal nooit zachtjes. Na het ophalen van de prins en het officiële gedeelte helpt
een gedeelte van de vrouwen bij de spelletjes
en om vier uur is het tijd voor de loempia bij de

Chinees. Hierna snel weer naar
het stadhuis voor de toespraken om vervolgens aan de boerenmaaltijd deel te nemen. Tijdens de
daaropvolgende kroegentocht is het
weer de kunst om de heren niet te veel
tegen het lijf te lopen. We mogen natuurlijk niet
de indruk wekken dat we niet zonder ze kunnen
dus zien we ze weer rond een uur of één.
Heerlijk, het is de carnavalszondag en dus een
uitslaapdag, ook voor de heren... tenminste, als
hij niet in de wagenbouwcommissie zit. Ditmaal
gaat de wekker om 6.00 uur. Wie heeft dit nu
weer bedacht…? Na een uur val je weer in slaap
om vervolgens te zorgen dat jij op tijd klaar bent
om daarna je mannetje in het pak te helpen omdat hij toch net iets te laat is...
De stoet, één van de leukste onderdelen wanneer de raad voorbij is. Zij weten ons altijd weer
te vinden en ons te bekogelen met confetti.
Het zit dan werkelijk tot in je ondergoed, errug
grappig… Na de optocht volgt de prijsuitreiking
en vervolgens eten we friet met stoverij bij Ma
Betekop. Tijdens de kroegentocht weer proberen
om die mannen te ontlopen en om 1 uur netjes
naar huis.
Maandag, rond half negen gaat die wekker weer,
uitslapen is er echt niet bij tijdens carnaval.
Sinds een aantal jaar doen ook wij als vrouwen
van de raad ook mee aan het leuren. Rond een
uur of 1 gaan we vervolgens gezellig eten in
d’Ouwe Brug en weg zijn we weer.

De Raad van Elf is ’s avonds vrij en ieder doet
dan wat ie wil. ’s Avonds is de groep verdeeld.
Er gaat een groepje naar huis en een groepje nog
effe lekker terug om ditmaal samen met de mannen lekker carnaval te vieren!
Dinsdag, de laatste dag, zaal aankleden voor
de kindermiddag en helpen bij de ouderenmiddag of de kindermiddag. De vrouwen zijn weer
verdeeld. Na de kindermiddag snel naar de De
Speije om daar nog een paar dansjes te doen en
lekker eten in de Royal. De laatste avond...
Na de samenzang bij de pomp gaan we bij de
prins thuis nog wat lekkers eten en drinken en
dan gaat bij iedereen het lichtje uit...
Carnaval is weer voorbij...
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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 carnaval pas echt van start. Nadat we prins
Michelangelo thuis opgehaald hebben, en de sleutel op het
gemeentehuis is overhandigd, 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 weer
spelletjes van vorig jaar bij, maar er zijn ook enkele nieuwe
spelletjes. Neem je stempelkaart mee en zorg dat je alle
stempels verdiend!

Nu nog even iets over de dinsdagmiddag. Allereerst is er
natuurlijk de miniparade. Je kunt net als andere jaren weer
allerlei prijzen winnen. De hoofdprijs (wisselbeker) is de “Johan
de Block trofee”. We verzamelen weer in de “Vlaanderenhal”
waar je je nummer voor in de optocht kan afhalen. Daarna lopen
we met zijn allen achter ’t muziek aan naar de markt. Daar
mogen jullie allemaal rond hossen en springen zodat de jury jullie
allemaal nog eens goed kan zien en de moeilijke beslissing over
de mooiste deelnemers kan maken. Na de optocht is er in de
”Vlaanderen” nog iets leuks en lekkers voor iedereen, voordat de
prijsuitreiking van de miniparade en de kleurwedstrijd begint.
Na de prijsuitreiking is het tijd om naar huis te gaan en is er voor
iedereen nog een mooie medaille.
Dat is wat we jullie nog even wilden laten weten. Verder hopen
we dat jullie weer veel lol en leut hebben tijdens die dagen.

n
o

g

Z

Groeten van de Raad van Elf
Alaaaaf...
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Uitslag ballonnenwedstrijd 2005

Op zaterdag 9 april 2005 vond in café ‘t Schippershuis
de prijsuitreiking plaats van de ballonnenwedstrijd.
Prins Michelangelo reikte samen met sponsor Johan de Block
de prijzen uit aan de verschillende winnaars. Jammer genoeg
werden er dit jaar slechts 5 kaartjes teruggestuurd.
De uitslag was als volgt:
1. Pim Allonsius 2. Elles 3. Shelly Kersbulck 4. Amber Sijnesael 5. Helena Kolaszewski
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De Betekop blikt terug: 2005
Dat was even schrikken. Een verontruste
redacteur van de Betekop liep ik enige tijd
geleden tegen het lijf op een zonnige zaterdagmiddag. ”Moet jij niet achter je typemachine zitten?” ”Hoezo?, zo’n mooi weer,
carnaval nog maanden weg, kortom geen
vuiltje aan de lucht”. Dat was toch even
buiten de waard gerekend, de deadline voor
het inleveren kwam met rasse schreden
naderbij. Dus maar eens op zoek naar het
inmiddels klassieke opschrijfboekje.
Toch is het opvallend hoe ongelooflijk snel de
tijd vliegt. Ik zie me nog maar net m’n feestneusje in de mand leggen en hup staat den 11e van
den 11e alweer op de kalender.
Ook de carnaval zelf vliegt als een gek voorbij.
Je begint steeds vroeger, de eerste pinten worden genuttigd op de donderdagavond en je gaat
steeds langer door, de diehards happen nog haring na bij van Dam op woensdagmiddag.
Nee dan vroeger, ik heb zelf de periode net niet
meer meegemaakt, maar de carnaval begon toen
pas op zondag. Dus niks geen wagenbouwersborrel op donderdag, geen verkenning op vrijdag of zaterdag.
Toch leek de carnaval veel langer te duren. Nou
zal de leeftijd daar zeker mee te maken hebben.
Als jonge snotneus maakt alles zo veel meer
indruk. Alles is nieuw, spannend, nog niet dat
routineuze van de vele jaren ervaring, het is nog
geen ”sleur” (niet negatief bedoeld uiteraard).
Daarnaast was er ook zoveel minder te doen.
Men leefde helemaal naar die 3/4 dagen toe,
men was eraan toe na maanden labeur. Als we
tegenwoordig kijken naar de agenda’s van de
gemiddelde moderne Sassenaar dan schrik je je
rot. Altijd wel iets te doen. Ook op het carnavalsvlak. Stap je op een doordejaarse dag rustig je deur uit word je bijna van je sokken gereden door een losgeslagen bende blauwe broekVentjes op hun jaarlijkse Nationale Ventjes dag.
Vervolgens zie je Pierewieten op pad gaan voor
hun ”verbroederingsdag”, Papzakkers staan zenuwachtig te wachten op de bus voor hun jaarlijkse trip naar beauty en/of wildwater pretpark,
Deurdouwers die met de Pipobus er op uittrekken voor eiersmijtwedstrijden, of... kortom, zoals de Papzakkers het vorig jaar zo mooi in hun
stukje schreven: Papzakker ben je het hele jaar
door.
En eigenlijk wil ik alleen maar zeggen de tijd
vliegt, en dus ja, daar ligt’ie weer de uitnodiging
van de redactie om een stukje te schrijven.
Na een regeringsperiode van 4 jaar werd Leonardo I tijdens de Megakroegentocht opgevolgd
door Prins Michelangelo. Leo bedankt voor 4
mooie jaren. Uiteraard zal elke prins bij aanvang van zijn periode dromen van het Grootvorstdom. 11 jaar is echter een lange tijd. En als
prins sta je altijd in de belangstelling, je moet
overal vooraan lopen en je gezicht laten zien.
Ik kan me voorstellen dat dat toch een te zware
wissel legt op de 4 dagen en dat het stokje eerder overgedragen wordt. Het reglement van de
Stichting is redelijk streng over het prinsschap.
Men moet minimaal wonen binnen de oude Sasse stadsgrenzen. Dit betekent dat het aanbod
binnen de huidige samenstelling van de Raad
beperkt is. Er is nogal wat import om het zo te
zeggen. Echter het enthousiasme van de groep
maakt deze omissie ruim goed. Maar daar stond
’ie dan: de nieuwe prins. We zouden hem kritisch volgen.
Als echte carnavalsstad hebben we in Sas nu ook
een carnavalswinkel, en dat hebben ze geweten
ook. Een gekkenhuis, maar wel een enorme aanwinst voor het Sasse carnaval. Op zich heel leuk
om te zien wat de macht is van internet. Een
fenomeen als carnaval, het voorbeeld van een
evenement ingebed in tradities, kan blijkbaar
ook niet meer zonder het WereldWijdeWeb. Als
je ziet wat er gekocht wordt en verkocht via het
net, ongelooflijk.
Gelukkig voor Sas werd het café op den April
weer geopend en hadden we met ’t Hart van Sas
toch weer een tussenstop erbij.
In veel voor- en nabeschouwingen blijft het aantal cafés een zorgenkindje. In het begin had ik
het al over vroeger. De Elf Kroegen Tocht. Wat
een luxe. In het Sas van nu moeten we het helaas
met wat minder doen, de feestvreugde is er niet
minder om. Er is wel eens gepraat over een tent
op het Keizer Karelplein. Maar of dit een alternatief is? De kracht van de Sasse carnaval is het
dweilen, van café naar café en maar kijken wie

je nu weer tegen het lijf loopt en de oren van z’n
kop kan zagen.
In de aanloop naar de carnaval werd er weer
flink gespeculeerd over de grote optocht en de
kanshebbers. Er zouden weer gigantische projecten op stapel staan, nog meer beweging, aanvullende attributen, wagentjes, nog meer vaten
polyester, kortom het vorige jaar werd weer
ruimschoots overtroefd. Zonder nog maar iets
gezien te hebben vroegen velen zich af: waar
is het einde? Ergens ligt een grens aan wat een
groepje Sassenaars kan bouwen. Maar eerst eens
zien wat de zondag zou brengen.
Heel slecht nieuws kwam er uit Philippine. De
Sloebers, altijd goed voor een schitterende creatie, bleken problemen te hebben en zouden dit
jaar niet voor de dag komen met een wagen. Dit
zou een behoorlijke aderlating zijn voor de optocht. Den optocht in Betekoppenstad blijft nog
altijd Zeelands mooiste, maar we hebben uiteraard wel de nodige wagens nodig om deze reputatie hoog te houden. Daarom deze hartekreet:
Sloebers kom volgend weer gewoon met een wagen naar Sas.
De carnaval was een erg vroege en daarnaast
vielen de kerstdagen en oud en nieuw in het
weekend waardoor veel mensen veel minder
overbruggings dagen hadden dan normaal. Gingen we dat wel redden? Want gewoonlijk zijn
de donkere dagen, de dagen dat er flink doorgedouwd wordt op de verschillende bouwplaatsen, de naaikamertjes, de schuurtjes of waar
men zoal z’n creatie in elkaar zet.
Traditiegetrouw is er enige weken voor de carnaval het wagentjeskijken. En zoals we in vorige
Terugblikken al hebben aangehaald, wat gaat
dat nieuwe college voor ons betekenen. Was het
beginners enthousiasme de grote opkomst bij
wagentjeskijken en de dagen zelf?
Nou uw verslaggevers kan u verzekeren, ze menen het. Het lijkt bij de rondgang elk jaar drukker te worden, en de open monden vallen steeds
verder openen van verbazing en bewondering.
Op de bouwplaats op het oude CSM terrein werden de hoogwaardigheidbekleders uiteraard
weer benaderd over de komende plannen met
de Sasse Poort. Gingen die nu eindelijk toch
door en waar moeten wij dan naar toe? De antwoorden waren voor de bouwers geruststellend:
voorlopig kunnen jullie hier rustig blijven, want
er zal nog wel het nodige water door het kanaal
gaan voor het zover is. Na die geruststellende
woorden gooiden de mannen en vrouwen er nog
een schepje bovenop.
Wat in de verschillende loodsen van de niet Awagens opvalt is dat er steeds groter gebouwd
wordt. Waren vroeger de groepen een groep gelijk uitgedoste eenlingen met een karretje voor
de muziek en de broodnodige versnapering, nu
worden complete wagens meegesjouwd. Veel is
er in de voorbeschouwingen dan ook gediscussieerd over de categorie indeling. Moeten die grote
karren eigenlijk geen B-wagen zijn? Want alleen
het feit dat het mensen kracht is die de vehikels voortstuwt bepaalt dat men bij de groepen
hoort. Daarnaast zie je bij de wagens B, dat het
eenvoudige feit dat men met een motortje voortgedreven wordt het voldoende is om als ’wagen’
door het leven te gaan. Maar dat heb je nu eenmaal met reglementjes, probeer maar eens voor
een ieder goed te doen.
In vorige Terugblikken heb ik al eens stilgestaan
bij de geringe belangstelling vanuit de media
voor het fenomeen Betekoppencarnaval. Altijd
hadden wij Sassenaars het gevoel dat we het
ondergesneeuwde kindje waren. Nou dat was
dit jaar anders. De media wisten ons te vinden.
Verschillende stukjes in de kranten, maar ook
Omroep Zeeland was van de partij. Opnames uit
verschillende bouwplaatsen waren te zien op de
lokale TV. Een ding gaat je als oudere jongere
carnaval vierder dan toch aan het hart. Was het
vroeger not done, om te praten over je idee of
om ook maar een kleine tip van de sluier op te
lichten over wat er uitgebeeld gaat worden, nu
zien we Zeelandbreed opnames van de creaties.
Maar ja publiciteit zal ook z’n prijs hebben, want
niks laten zien zal deze muskieten ook niet lokken.
En dan is het zover. Op donderdag wordt door
de wagensbouwers het stof uit de kelen gespoeld
in de Rijnvaart. Sluitingstijd in de echte carna-
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valstraditie is er dan nog niet. Velen kunnen dan
ook de volgende morgen de eerste spiekers uit
de houtenkop trekken. Ook de mannen van de
raad waren dit jaar voor het eerst op donderdagavond in Sas. Daar normaal het traditionele bezoek aan Ter Schorre op het programma stond
waren ze tot onze grote verbazing deze keer niet
welkom. Het uitgebalanceerde programma van
Ter Schorre liet een ludieke, carnavals onderbreking niet toe. Erg jammer, want de ervaring van
de Raad was dat deze mensen enorm genoten
van deze onderbreking van de dagelijkse sleur.
De mensen die er voor gestudeerd hebben zullen het wel weer beter weten.
Je ziet steeds meer mensen die op vrijdag dan
ook een dagje vrij plannen en zich gereed maken
voor de komende 4 dagen. Koortsachtig worden
de cafés omgebouwd, een popje hier, een houten
wandje daar, een kooitje voor de caissière, de
slingers in de brandwerende pap, het tapijt opgerold en de zolder op, een extra barretje aan de
andere kant van de zaak, de p*sbakken vandaalproof gemaakt, nog een laatste brand inspectie
door de in volksmond genaamde ”Fikkie”, een
paar extra vaatjes in de kelder. Een drukte van
belang. Pa en Ma brengen de kinderen naar de
verschillende scholen voor de schoolse carnavalsviering. Op de Prins Frederik Hendrik wordt
het elk jaar grootser. Hadden we aanvankelijk
een tweetal tourneetjes om de school, daarna
een rondje via de Dijkstraat, dit jaar was er een
heuse Optocht. De kinderen werden begeleid
door enige muzikanten van de Harmonie en de
route liep tot over de Westkade en langs de, met
carnavalstraditie overladen pomp.
Het bleek dat deze tocht alleen voor de PFH-kinderen was. Misschien zou het een mooi initiatief
zijn om dit voor de 3 scholen te organiseren.
Een mooi opstapje naar de Brede School, waar
samenwerking het toverwoord wordt.
Er zouden voor uw verslaggever nog vele optochten volgen. Na afloop van de optocht was
er de eerste prijsuitreiking door de nieuwe
Prins. En we konden gerust zijn, hij bracht het
er prima vanaf. Geen koudwatervrees achter
de microfoon voor een grote groep, het babbeltje verliep vlot en hij had de kinderen gelijk op
zijn hand toen hij ze voor enige dagen tot baas
bombardeerde en dat pa en ma maar te luisteren
hadden. Deze optocht was verlopen onder een
schitterend zonnetje, dat beloofde wat voor de
komende dagen. Zelfs weerman Willy zag geen
wolkje aan de lucht. Op de vrijdag wordt door
de Raad van 11 traditiegetrouw een bezoek gebracht aan de zieken in Sas en ook in de Honte.
Verder werd de vrijdagavond de muzikale omlijsting helaas slechts door één band verzorgd.
De Kadéés die een traditie hadden op de vrijdagavond waren afgehaakt. Jammer, een uniek
gezelschap van louter dames bracht toch altijd
weer net iets anders. Hopelijk vinden ze elkaar
nog eens in de toekomst en kunnen we weer genieten van hun vrolijke klanken.
De vrijdag verliep verder uitermate rustig. Overal was het lekker gevuld. Toch heb je op dit soort
avonden ook regelmatig dat je in het ene café op
de hoofden kunt lopen en in het andere rustig de
vloer kunt afstruinen op zoek naar een verloren
cent. Maar gelukkig wisselt dit zeer regelmatig
zodat elke cafébaas z’n omzet heeft.
We kwamen op onze rondgang zoals vanouds
vele wonderlijk uitgedoste figuren tegen, variërend van de Roze Hartstichting de Papzakkers,
twee Prinsen broers, enkele van het nog maar
net afgesloten kerstfeest nagenietende Kerstmannen, enkele met riet gecamoufleerde jagers,
den ouwe van Tol, enkele bouwvakkers die hun
broodrommeltje meehadden... En om 1 uur weer
braaf naar huis, of om de koffie. Grappig dat een
plaats als Sas waar men niet van sluitingstijden
moet weten, bij carnaval zonder mokken om 1
uur de aftocht blaast.
De zaterdag is er een van vele tradities. We zullen ze zo eens de revue laten passeren. We verzamelen bij de St. Albert om de ballonnetjes op
te halen. Dit jaar viel het op dat we bijna meer
muzikanten hadden dan kinderen. Blijkbaar is de
route over het spoor toch voor velen een station
te ver. We hadden een 3-tal gezelschappen, de
Pink Panters, een carnavalesk verklede delegatie
van de Showband en uiteraard de Erremenie van
Lol en Leut. Na het ophalen van de Prins trokken
we in uw verslaggevers tweede optocht naar de
Kaai waar de sleutel overhandigd werd aan Prins
Michelangelo. Het college was weer zeer goed
vertegenwoordigd. Het lijkt of voor deze mensen een wereld is opengegaan. Hoe hebben ze al
die jaren zonder dit gekund? Uiteraard gold dit
niet voor onze oud- en nieuw burgemeester Jan,
die lustte er altijd wel pap van.

Na een serenade bij het (volgens de Grootvorst
nog steeds niet complete) Beeld en de openingsreceptie, werden de kinderen op Betejacht gestuurd. Evenals vorig jaar een overweldigend
succes. De kleintjes leren spelenderwijs dweilen. Op deze zaterdag was een belangrijk onderdeel van gesprek de Bodypainted borsten van
een jonge carnavalsvierster. We hadden al veel
meegemaakt, maar deze uit Brazilië overgekomen klederdracht was wegens de toch wat afwijkende klimaatsomstandigheden nog niet vertoond. Ze had in ieder geval veel bekijks.
Bij de traditionele receptie van de gemeente voor
Raad en gevolg, liet Prins Michelangelo wederom
horen uit het goede hout te zijn gesneden. Zijn
toespraak was scherp, leuk en onderhoudend.
Ook worden er op deze middag de nodige versierselen uitgereikt. Voor veel trouwe bezoekers
kwam het wat wrang over dat de import college
leden overstelpt werden met Bronzen Waarderingsmedailles. Zoiets moest je toch verdienen,
of was het in een college zitten voldoende? Als
dat zo is zullen we volgend jaar bij de gemeenteraad verkiezingen veel Sassenaars op de lijst
zien, want zo’n Bronzen Waarderingsmedaille
willen we toch allemaal?
Na de Boerenmaaltijd en de nog niet echt tot traditie verheven Snertmaaltijd was het goed druk
en zonder wanklank konden we ons opmaken
voor de volgende Optocht.
De zondag was gezegend met een fabuleus weertje. Dat zou druk worden.
Daar we in de voorgaande jaren regelmatig een
prijsuitreiking hadden die uitliep tot rond de
klok van 8 uur, heeft de Stichting besloten om
een half uurtje eerder te vertrekken, 14.00 uur
stipt.
Zoals gezegd was er de afwezigheid van de Sloebers die aanvankelijk een domper op de verwachtingen drukte. Echter toen we eenmaal op
het opstelterrein stonden werden de stoutste
voorspellingen nog overtroffen.
De Deurdouwers gingen in de peilingen ruimschoots aan de leiding en wat ze deze zondag
lieten zien was kolossaal. Een volledige Spaanse
Armada trok door de Sasse straten. De vele bootjes zouden we nog regelmatig tegenkomen. De
Ventjes moesten voor het tweede opeenvolgende jaar genoegen nemen met een lagere plaats.
Blijkbaar is het tij weer wat gekeerd en gaan we
nu weer een periode van Deurdouwers hegemonie tegemoet. Echter de Ventjes kennende zullen
ze volgend jaar alles in het werk stellen om deze
te doorbreken.
Op de derde plaats vonden we de volledig witte
wagen van de Pijke Zot. Zo hadden ze van de
nood en deugd gemaakt. Pijke Zot had een traditie van last-minute oplevering. Het spuitwerk
kwam daarom nogal eens onder tijdsdruk te
staan. Nu zullen ze gedacht hebben, dan laten
we alles wit en verzinnen daarom heen een idee.
De Noordpool met de TaTaTaTa-dende pinguïns
was een schot in de roos. Bij de wagens B ging Ier
Zijme met den 1e prijs lopen. Opvallend in den
optocht was de grote hoeveelheid boten. Er werd
dan ook al gesproken over de Sasse Hiswa.
Bij de groepen B stond er geen maat op de Pierewieten. De verschillende menu’s deden bij
velen het water in de mond lopen. De Betebloaren plaatsen zich in hun kielzog op de tweede
plaats, voor de naamloze nieuwkomers met hun
Carwash. Deze SpongeBobjes maakten hun debuut op het grote podium met allure. Een derde
plek in deze categorie met een moordende concurrentie is geen sinecure. De technische commissie van de, om hun Komo zakken bekende
Sasse Leutesnokkers moest het afleggen tegen
de versierkunsten van de Papzakkers om de
vierde plaats.
Voor de verdere uitslag verwijs ik naar de betreffende pagina in deze krant. De prijsuitreiking
was door de verschillende aanpassingen op een
mooie tijd afgelopen.
Na een zeer rustige zondagavond (het blijft opvallend dat deze ooit drukste avond, nu een
van de rustigste is) stond een mooie maandag
voor de deur. Vanaf zeer vroeg zijn de leurders
op pad, met de meest vreemde creaties. Enige
consternatie ontstond toen er een vliegtuig gecrashed leek in het kanaal. Bleek achteraf dat de
Sasse Sterren na de optocht de landingsbaan op
enkele meters gemist hadden en zo bij de eendenkooi de rest van de carnaval opsierde.
Opvallende verschijning was deze maandag
de Jaleukzo’s. Jezelf een tiental maal gekloond
zien zal voor veel mensen een aardige psychologische schok teweegbrengen, maar niet bij Jan.
Hup de sweater aan en mee met die bende.
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Voor uw verslaggever is het altijd moeilijk uit
het enorme aanbod een selectie te maken van
wat was er weer allemaal te zien. Het strijkorkest
Staf Rijeu, een divisie gemeentewerkers die stug
door gingen met hun werk, een uiterst gelukkig
feestvarken en die vreugde wilde hij graag delen
en je kon dan ook met hem op de foto, mensen
die goed in de slabbewas zaten, een stel Barbies,
die nog niet uit verpakking gehaald waren, een
ploegje in vuilniszakken, en nee GEEN KOMO’s ,
maar de enige echte waren uiteraard ook aanwezig, een niet zonder gevolgen gebleven optreden
van de Paus in zijn Pausmobiel, enkele sloepen
van het Spaanse galjoen, een gezelschap Marva’s
die met militaire precisie een parade liepen... en
zoveel anderen die de show stalen of rustig een
biertje nuttigden met een eenvoudig boerenkieltje.
Ook altijd mooi zijn onze zuiderburen die na
een bezoekje aan de bank even een kommetje
koffie willen gaan drinken in het Schippershuis
en dan tussen zo’n gezelschap feestvierders terecht komen. Toch gaan ze onvervaard naar de
toog en laten zich niet van de wijs brengen, dat
kommetje koffie wordt gedronken en men kijkt
zo eens rond met een blik in de ogen van ”onnozelèrs”.
Een telkens terugkerend onderwerp van gesprek
was het optreden van de politie. Een ieder vindt
het een noodzakelijk kwaad, maar heeft toch
duidelijk de twijfels of men de sfeer op de juiste
manier aanvoelt. Soms wordt veel te streng opgetreden, ook daar waar dat zeker niet op zijn
plaats is. Dat heb je nu eenmaal met jonge stagiaires, die moeten zich nog bewijzen. Maar allez,
alles is rustig verlopen en da’s ook wat waard.
Wat velen wel in het verkeerde keelgat schoot
waren de vele boetes voor ”wildplassen”. Een
prent van 50 Euro is ook niet niks. Voor vele
kwam dit wat wrang over omdat op het moment
dat ze het vijftigje neerlegden, ze iets verder op

iemand z’n Bouvier rustig zijn behoefte zagen
doen. En dat 365 dagen meerdere keren per dag
en dat voor slechts 48 Euro. Oh, oh dat doet zeer
in de toch al geteisterde portemonnee.
Op naar de dinsdag, een rustig begin in de Rijnvaart met een beschaafd ontbijtje, een rustig
kaartje leggen in de Reseda en dan op naar de
volgende Optocht. De miniparade. Laat dat mini
maar weg, ben je geneigd te denken, wat een
prachtige creaties elk jaar weer en ook steeds
groter. Aan het einde van de optocht blijkt de
pomp ook nu weer de stroom deelnemers niet
aan te kunnen. Toch fantastisch om te zien dat
er zoveel Betezaad is dat straks de fakkel kan
overnemen van de gevestigde orde.
En dan volgde nu meestal de opmerking, het was
nog een rustige avond en we sloten traditioneel
af aan de pomp. Maar dit jaar was dit toch even
wat anders. Uw verslaggever kon zich opmaken
voor nog een optocht: een verlichte optocht.
Helaas bleek het fantastische initiatief niet helemaal zonder kinderziektes. Vergunningen waren laat aangevraagd en pas met ingrijpen van
onze beide Jannen (organisator en burgervader)
kon het feest toch doorgaan. Helaas was de politie weinig toeschietelijk en bepaalde voertuigen
mochten om onduidelijke redenen niet vertrekken, de blaaspijpjes werden regelmatig gebruikt
en als klap op de vuurpijl mocht de Witte wagen
van Pijke niet vertrekken. Maar ondanks deze
tegenslagen, was er toch een fantastische tocht
samengesteld. De regionale TV had voor de
tweede maal aandacht voor de Sasse carnaval.
De sliert verlichte wagens zag er schitterend uit.
Menig spontaan applaus klonk bij het passeren.
Een vervolg waardig.
En na al deze emoties was het dan toch tijd om
een laatste rondje pomp te maken en met een
goed gevoel naar huis te gaan. Volgend jaar zijn
we d’r weer bij.

Wiste julder da?
-

we tijdens de grote optocht op zondag een heuse comeback uit Fepine gaan meemaken?
zo ongeveer alle Betekoppen hier blij mee zijn?
de ouwe wijven en ouwe mannen optocht dit jaar een facelift krijgt?
we hier dus eigenlijk ook van een comeback kunnen spreken?
we dan ook hopen dat op carnavals-zaterdag weinig mensen herkenbaar zullen zijn?
de prijs voor het schoonste ouwe wijf nooit gewonnen kan worden door een man?
dit niet altijd even makkelijk is voor de jury?
de uiteindelijke winnaars verzekerd zijn van een mooi plekje tijdens de optocht?
onze Ere-Eerste Minister graag op vakantie gaat?
hij het soms wel eens overdrijft?
er vorig jaar een verlicht vliegtuig in het kanaal is geland?
dit een voorbode was van wat er nog te gebeuren stond?
de lichtjesparade dit jaar een vervolg krijgt?
de meeste leden van de raad van elf meedoen aan het jaarlijkse ”spaarplanuitje”?
dit uitje voor één van de leden een staartje kreeg?
dit lid het niet achter de ellebogen heeft?
Nedalco ook dit jaar weer hoofdsponsor is van het Sasse Carnaval?
we hopen dat ze dit nog vele jaren blijven?
er in Terneuzen weer raak is geschoten?
dit waarschijnlijk toch leidt tot nieuw betezaad?
het vorig jaar op dinsdagavond te stil was aan de pomp?
we hopen dat er dit jaar wat meer muziek in zit?
de vernieuwde website van de Betekoppen sinds kort door één van de eigen leden wordt
gemaakt?
we Annie via deze weg willen bedanken voor de periode dat zij voor ons de website ontworpen
heeft?
de Betekoppen eindelijk weer een nar hebben?
deze nar vooralsnog naamloos en ringloos door het leven gaat?
hij hoopt beiden volgend jaar wel te hebben?
er ieder jaar zeker één lid van de stichting in het befaamde bootje stapt?
de overige leden dit niet erg vinden, een feestje is natuurlijk nooit weg!
we via deze weg nogmaals alle adverteerders uit deze krant willen bedanken?
zonder hen deze krant niet mogelijk zou zijn?
Calimero afgelopen carnaval op dinsdagavond bij de pomp de Bart-award in ontvangst nam?
dit tevens de laatste prijs was die deze carnaval werd uitgereikt?
we niet zeker zijn of deze award ook dit jaar weer wordt uitgereikt?

2006

O’k di jaor weer dún enige èchte op internet: www.betekoppen.com

2006

n. .
e
r
a
o
l
b
e
De Bet

e
w
u
e
i
n
n
u
e
e
‘
m
r
o
di ja
‘
?
s
a
S
t
zaak in
ppen
Allo Beteko

,

Het begint
ok weer bij.
o
r
a
ja
it
d
ren.
’r
Ja, wij zijn d te te worden, na al die ja aan
eg
n
g
o
n
o
ke
al een gew
aan het den
eg
ro
v
r
eken.
a
st
ja
te
it
r
in elkaa
We zijn d
s
er
d
n
a
t
a
uitgekosw
om weer een tormen zijn we der toch ggen
ze
-s
t
Na veel breen e precies gaan doen da wel
ie
tw
ll
a
ju
w
,
en
Ja
ll
.
zu
en
m
ijk. Dat
rl
u
tu
a
n
t,
ie
we nog n
aval.
dag van carn
zien, de zon
ebreid en
eer wat uitg vrouw,
w
is
ep
ro
g
Allez, onze r wel mee 15 man ( en
a
en we,
we zijn dit ja ee uitbreiding, bedoel
we
m
n
n
a
E
a
).
g
r
n’t jaa
en kind
eelopen. Va
m
ie
d
n
,
se
heden
men
rug naar het
weer eens te vorig jaar, naar de
als
el een
in plaats zo
n komt er w
ie
h
sc
is
M
.
d
moeten
oudhei
in ’t Sas, we met
ij
b
k
a
a
z
e
nieuw
delen
at onderhan
alleen nog w n het pand. Om ‘t Sas
va
te zetde eigenaar
r op de kaart de veree
m
in
weer wat
l
na carnava
ten, gaan we dagen kunnen jullie
ie
huur. Mee d n kijkje nemen, waar
ee
s
n
ee
t
as
lv
a
ij maar
aak komt. R zullen het
z
e
de nieuw
Sas en jullie
eens rond in zijn dit jaar extra
We
zeker zien.
we eerst
nen, omdat
n
o
eg
b
eg
ro
v
at er vraag
n peilen of d
eens moeste We willen natuurlijk
n.
naar zou zij boot vallen en goed
e
d
en
it
u
b
niet
omen.
aar buiten k al veel
n
d
ei
er
rb
o
vo
we
ons hebben
Zo, volgens
men maar
o
k
ie
ll
ju
t,
p
la
k
er
v
Naar
te veel
op zondag. weer
en
k
ij
k
l
a
a
het
allem
hebben zal
wij vernomen

een te hopen
t worden, all ls het mooi
ch
to
p
o
e
g
ti
want a
een prach
meewerken
il
w
kijken en
r
ee
w
dat het
eer mensen einig
m
ch
to
er
en
, als dat er w
weer is kom
n stuk leuker .
ee
ch
to
is
dat
aan
g jaar,
gs de kant st
mensen lan og een foto bij van vori
n
.
er
en
d
ag
ie d
We doen
en tot mee d
,
k
u
le
o
z
el
da’s w
site:
PS
ook een eigen
We hebben
laoren.tk
www.beteb r eens op !!
aa
Zoek hem m
Groeten,
oren
De Betebla

De Sasse
St rr n
Vijf jaar geleden was ‘t zo ver. We waren met
z’n vieren en zouden graag is voor onszelf beginnen. Ik (Toon) zat al bij de Pierewieten, waar
mijn en Quinten z’n vader in zitten. M’n moeder zit in de Papzakkers. Het is er dus met de
paplepel ingegoten. En Quinten en ik geven die
paplepel door aan Philip en Emiel. Zij komen
uit Rijswijk, en hebben in Assenede een weekendhuis.
Vijf jaar geleden moesten we dus ook een naam
verzinnen. Een idee hadden we al voor carnaval
dat was toen een grote dinosaurus, maar nu
nog de naam. Ik zat samen met Quinten in de
Reseda om ons toen voor het eerst in te schrijven met onze eigen groep. We hebben er toen
maar De Sasse Sterren van gemaakt, terwijl er
maar één van Sas komt.
Vorig jaar hadden we stuntvliegtuigen gemaakt.
Dit was een groot succes. En één van die vliegtuigen is zelfs nog met verlichting in het kanaal
gevlogen. En met die stuntvliegtuigen wonnen
we de tweede prijs in de categorie Trio’s en
Kwartetten B.
Ook dit jaar zullen wij wederom meedoen in de
Sasse optocht, en carnaval is er weer snel, heel
snel voor ons.
Groeten, Toon Vereecken,
Quinten van Bree,
Philip Termarsch en
Emiel Termarsch, kortom:
De Sasse Sterren...
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PRIJSUITREIKING DIT JAAR
IN SAS NOORD?
Nadat vorig jaar de Sasse ondernemers aan de overkant van het water zich hadden verenigd in de
EO, ETALAGECOMMISSIE OOST, hebben ze toch wel degelijk te maken gehad met een koude start.
De welgemeende adviezen over slingers, Betekoppenvlaggen, creativiteit, doorzettingsvermogen, hulp van wagenbouwers voor de versieringen aan de buitenkant of op wat voor manier dan
ook lieten de motor nog niet warm draaien. Helaas werd er onder de bezielende leiding van het
familie-imperium P.
geen prijs in de wacht
gesleept. Het was nota
bene Ma Betekop die
de eer redde voor de
oostkant door al haar
verschillende soorten
vlaggen wederom voor
het raam te hangen.
Voor de etalagewedstrijd 2006 wordt er
door alle windrichten
van heel Sas toch wel
gehoopt op een geweldige inzet van alle ondernemers van de EO.
Nee, dan Sas Noord.
Velen van jullie zullen het ongetwijfeld
hebben gemist, maar
daar was uit een geheel onverwachte hoek
een deelnemer aan de
etalagewedstrijd. En
omdat wel heel erg veel
mensen van zowel Sas Oost en Sas West deze zeer spontane deelnemer hebben gemist, bij deze
een terugblik op de creatie van deze deelnemer.

Weet u waar dit is?

Als u meent te weten waar dit is, zend dan voor 1 maart 2006 een briefkaart met vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en de naam van de winkelier naar
CS de Betekoppen, Postbus 63, 4550 AB Sas van Gent. Onder de juiste inzendingen verloten
we een waardebon.

Bussen tijdens carnaval in Sas

We wensen alle deelnemers uit Sas En Omgeving alvast veel succes met het inrichten van de etalages, bij de prijswinnaars komen we natuurlijk langs op de zaterdagmiddag.

De gezamenlijke horecabedrijven
in Sas van Gent laten tijdens de
carnavalsdagen bussen rijden om
de carnavalsvierders veilig naar
huis te vervoeren. Dit gebeurd in
samenwerking met Connexxion.
De kaarten zijn voor vier euro
per stuk tijdens carnaval te koop
bij sportcafé Jeffrey’s. De bussen
vertrekken van zaterdag 25 tot en
met dinsdag 28 februari tussen
01.00 uur en 01.15 uur vanaf het
Keizer Karelplein.
Er zullen, net als verleden jaar
drie routes worden gereden.
Een bus rijdt via Westdorpe naar
Axel, de tweede rijdt via Sluiskil
naar Terneuzen en de derde bus
rijdt via Philippine en Hoek naar
Terneuzen.

Voor meer informatie
kunt u terecht bij
sportcafé Jeffrey’s:
0115-451398
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Geen idee?
Daar zitten
wij niet mee...
We zitten nu toch al minstens 22 jaar in
’t vak. Misschien zelfs 33 maar daar steek ik
mijn hand niet voor in ’t vuur. 11 Jaar zeker.
Zeker. Enfin een jubileum dus. Iets te vieren.
In al die jaren is er veel gebeurd, veel veranderd ook. Wat allemaal? We zijn van school
af. We zijn verhuisd. We zijn gaan werken. We
zijn bevallen. Kortom: we hebben minder tijd
dan vroeger. Daarentegen zijn we creatiever,
scherper, bovenop het nieuws en we kennen
iedereen. Ouder zijn we niet geworden, wel
wijzer.
We hebben de laatste jaren een nieuwe aanpak, een moderne. Een die in de krant mag.
En daar zou ik het nou graag eens over willen hebben. Want ze zeggen dat vrouwen zo
graag alsmaar willen praten in plaats van te
doen. Maar dat geldt niet voor ons. Eigenlijk
zeggen we niet zo veel als je het goed bekijkt.
Onze aanpak: ons overleg is kort, telefonisch
in oktober. Vraag 1 is: doen we het weer? Ja.
Ja. Zo ja. Dan gaan we van start. Ideeën worden verzameld op het antwoordapparaat zodat die bewaard blijven. Eind november kiezen we telefonisch het beste idee en verdelen
de boodschappen en de taken. Daarvoor
hebben we nog geen kroeg hoeven bezoeken. In December met de feestdagen doen we
niets. Het ene feest mag het andere niet in de
weg staan vinden we. In Januari bouwen we.
Naaien we. Breien we. Begin februari checken
we nog even de details. Maar meestal is het
dik in orde.
De maandagmorgen met carnaval kleden we
ons aan en we zijn vertrokken. Goed gemutst
en met een pintje hebben we het er nog eens
over. Verder zeggen we niets. Kind kan de
was doen.
Anamai 2006®

Dweilband ”D’n Kleinste”
Misschien zijn we nog niet
zo opgevallen omdat we zo
klein zijn. Maar we bestaan
al 33 maanden en vieren dus
ons jubileum. We zijn opgericht naar aanleiding van een
gezellig samenzijn van twee
vrienden die het tijd vonden
om eens iets nuttigs te doen
op maandag van Carnaval.
Het werd tijd dat er in ’t Sas
een kleinere band kwam die
gemakkelijker in de cafés
kan, omdat de podia steeds
groter werden en er daardoor
steeds minder carnavalsvierders binnen konden.
Maar door het succes kon het
uitgroeien van ”D’n Kleinste” niet uitblijven
werd de band met carnaval 2003 aangevuld
met twee nieuwe leden en wat het maximum mag zijn volgens de gemeentelijke herindelingwet (dus de subsidie)
Doordat ons geluid niet toereikend is voor het
gehele café en niet iedereen onze prachtige
muziek kan horen hebben wij
maar gekozen voor een herrieverdeel-bak.
Na een spetterend optreden van
de Duitse luchtmachtkapel afgelopen Carnaval zal de uitdaging
dan ook heel moeilijk zijn omdat
we meer dan 15 ideeën hebben,
en de vergaderingen te kort duren. Zal er nog flink met de vuist
op tafel geslagen moeten worden
door de voorzitter (die we niet
hebben…)
We wensen iedereen
een leutige Carnaval
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Betekoppen op werkbezoek bij Nedalco
De voorbereidingen voor carnaval zijn in volle
gang. Daarom hebben we een bezoek gebracht
aan de fabriek van Nedalco in Sas van Gent,
de reden hiervan kunt u lezen in het onderstaand verhaal.
Op de plant van Nedalco werken ongeveer
11 mensen. Het belangrijkste product dat er
wordt gemaakt is alcohol.
Wij, als CS de Betekoppen, zijn erg geïnteresseerd hoe de alcohol wordt gemaakt want we
vinden dat een belangrijk product. Omdat
prins carnaval mee die dagen altijd de sleutel van de stad krijgt en dus automatisch de
sleutel van Nedalco, is er met Nedalco overleg
geweest op welke manier CS de Betekoppen de
Nedalco plant in Sas van Gent tijdens carnaval
in bedrijf gaat houden. Om een eerste impressie te krijgen van Nedalco hebben we een
bedrijfsbezoek gebracht.
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Als wij de sleutel van de Nedalco fabriek krijgen moet daar natuurlijk wel wat tegenover
staan: de plant moet met carnaval dan door ons in bedrijf worden gehouden. Om dit te
kunnen organiseren hebben we als Betekoppen onze betekoppen bij elkaar gestoken en hebben
aan Nedalco het volgende plan van aanpak gepresenteerd: Als leden van het Dagelijks Bestuur
van de Betekoppen menen wij voldoende ervaring te hebben om het Management Team van
Nedalco tijdens carnaval te kunnen vervangen en hebben hiervoor de volgende functieverdeling
gemaakt:
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e
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Betekoppen op werkbezoek bij Nedalco
(vervolg...)

Personeelsverening:
De activiteitencommissie van de Betekoppen vinden we uitermate geschikt
om de personeelsvereniging draaiend te houden. Zij organiseren onder
de bezielende leiding van Roel de Bock kindermiddagen met clowns,
goochelaars en andere attracties.
Bart Engels is werkelijk waar een ster in het regelen van wilde feesten met
onder meer Sabrina, K3 en roze panters. Carlo en Peter Frusch zijn samen
met Marlon van Mol mans genoeg om stellingen te bouwen waardoor
we in november af en toe eens een prins uit kunnen pakken, houden onze
personeelsbus draaiend en zorgen voor het nodige geluid voor en tijdens
carnaval.
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Voorlichting en communicatie:
Al weer enige jaren vormen Robin van de Hooft,
Brian Meesen en Marcel Vinke de krantencommissie
van CS de Betekoppen. Met de nodige digitale
ondersteuning wordt er ieder jaar weer een schitterende krant uit
de hoge hoed getoverd, het resultaat heeft u nu in uw handen.
Dit alles met steun van carnavalvierend Sas van Gent, want zonder
de input van iedereen die stukjes heeft geschreven voor deze
krant zouden we echt niet kunnen.
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Na de presentatie van dit plan van aanpak hebben we van Nedalco
bericht ontvangen dat we tijdens carnaval de sleutel van de Nedalco
fabriek zullen krijgen. Ze hebben er het volste vertrouwen in dat we de
fabriek in bedrijf zullen houden. Tijdens carnaval krijgen we dus naast de
sleutel van Sas van Gent ook nog de Nedalco-sleutel. Na ontvangst van
dit goede nieuws hebben we er met zijn allen op geproost.

Op de foto’s ontbreken om uiteenlopende redenen
de volgende (oud)-werknemers:
Joop van der Vliet: Gepensioneerd.
Adelein de Block: Vutter
Lucas Hillaert: WIA (de eerste in Nederland en België)
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Betekoppen,
Als je met carnaval eens goed om je heen kijkt kun je maar één conclusie trekken:
leut maken dat zit die Betekoppen in het bloed. Maar zou al die creativiteit en onnozelheid echt genetisch bepaald zijn of is er een andere oorzaak?
Na jarenlang onderzoek is gebleken dat er in de Sasse grond een bijzonder
bestanddeel zit: zeer hoge concentraties leut werden in bodemmonsters
aangetroffen:
een zogenaamde leutader schijnt zich enkele meters diep in de
Sasse grond te bevinden. Gek genoeg blijkt deze ader niet in
noordelijke richting te gaan, maar al ruim voor Sluiskil af te
buigen (waarom verbaast ons dat nou niet?). Zeer kleine
aftakkingen blijken zich onder de grond van Philippine en
Westdorpe te bevinden.

L
dat zi eu t ma
t hier
k
gewoo en,
n

in de
grond
!!!

Zorgen

De Betekoppen maken zich nu echter zorgen om het voortbestaan van de Sasse leut, nu steeds
minder mensen groente en fruit uit eigen tuin nuttigen. De jeugd van tegenwoordig wordt dan ook
veel minder blootgesteld aan de hoge concentraties Sasse leut dan de vorige generaties. Hoog tijd
dus om actie te ondernemen. Onlangs werden daarom de eerste leutaders aangeboord en de eerste Sasse leutmijn, uitgegraven vanuit het vroegere gangenstelsel, is reeds geopend. De winning
van de Sasse leut verloopt inmiddels voorspoedig en
de mijn draait op volle toeren. Hoe de
Betekoppen nu blootgesteld gaan worden aan deze Sasse leut is overigens onbekend. Mogelijk is
de komst van de alcoholfabriek geen toeval. Veel Betekoppen nemen echter het lot al in eigen hand
en nemen zelf de schop ter hand om leutbronnen aan te boren. Zo werd er rond de elfde van de
elfde al druk gegraven.

Wildplassen

Burgemeester Lonink, zelf ook niet vies van Sasse leut, heeft inmiddels een voorstel gedaan voor
een tijdelijk gedoogbeleid voor wildplassen tijdens carnaval. Dit om te voorkomen dat er veel Sasse
leut verloren gaat in het riool. Wildplassen zou kunnen leiden tot een verrijking van de Sasse grond.

Leutmijnen

De Sasse leutmijnen zullen tevens een nieuwe attractie worden binnen de Sasse grenzen. Een rondleiding onder de Sasse grond zal de bezoeker een aardige kijk op wat Sasse leut nou eigenlijk
inhoudt. Naar alle waarschijnlijkheid worden de leutmijnen vanaf 26 februari voor publiek opengesteld.
Met carnavaleske groet,
K.St. De Ventjes,

d’Erremenie van Lol en Leut
Elk jaar worden we weer verrast door het verzoek van de redactie van de Betekoppenkrant
om de jaarlijkse bijdrage aan te dragen. Vooral
dit jaar kwam het uitermate onverwacht. Door
de hele rare zomer die we achter de rug hebben was iedereen nog met z’n hoofd in zomerse
sferen. In november terrasjes pakken met een
zomers temperatuurtje van zo’n 20 graden. Nee
dan denk je niet zo 1,2 3 aan het feest der feesten.
Het is dit jaar een redelijk late carnaval, de
laatste dagen van februari. De meeste verenigingen hebben de jaarlijkse vergadering nog
voor de boeg. En dan is het lastig om een geïnspireerd stuk te produceren.
Voor het muziek ligt dit uiteraard wat eenvoudiger. Het idee voor den optocht is nog steeds
hetzelfde als in het oprichtingsjaar 1897. Mee
un èrke meziek den optocht openen en opvrolijken. Uiteraard zijn de muziekjes in de loop
der eeuw gewijzigd, het uitgangspunt blijft hetzelfde.
Voor de harmonie is het een bewogen jaar geweest. We hebben een fantastische avond gehad met Cor Bakker en daarnaast hebben we
ons dit jaar verschrikkelijk goed voorbereid
op een concours voor harmonieën. We spelen
namelijk in de hoogste divisie voor muziekgezelschappen. Als er dan een wedstrijd is wil
je uiteraard bewijzen dat je niet voor niks zo
hoog speelt.
En ja hoor Cathy, onze directeur, heeft ut tem
wederom gelapt. We zijn als eerste uit de strijd
gekomen.
Het geeft de diversiteit aan van onze muzikan-

ten. Zo spelen
ze in dweilbandjes lekkere
carnavalsmuziek, dan begeleiden ze een
nationale TV
persoonlijkheid en weer
een volgende
gelegenheid
pakken ze uit
met klassieke
stukken van
Sjostakovitch
of Khachaturian.
Maar Cathy
zou Cathy
niet zijn als ze niet zou zoeken naar nieuwe uitdagingen. Volgend jaar
(schrijf maar vast in de agenda) gaat ze niet de
strijd aan met 1 pianist, nee ze pakt uit met
een stoer mannenkoor van 100 man. Dat belooft.
Maar uiteraard maken we ons ook weer op voor
het feest der feesten. Op zaterdag trekken we
ons boerenkieltje weer aan. Pakken de klassiekers ”Mien waar is m’n feestneus”, ”De kop van
een Beet”, ”Maak zo van je neus nie”, en... te
veel carnavalshistorie om op te noemen, weer
uit de kast en halen traditiegetrouw de Prins
weer binnen.

Kortom we hebben er allemaal weer heel veel
zin in. De directeursfunctie wordt weer 4 dagen
overgedragen aan Rezjee Suukerklont en feesten maar!
Allez tot mee die doagen,
Uw immer vrolijke muziekgezelschap
D’Erremenie van Lol en Leut
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Dit was me het jaar wel. Ik kan rustig spreken
over hét jaar, want we moesten 3 weken langer wachten op dit 5-daagse feest, een waar
volksfeest. Vorig jaar was het carnaval, hoewel
velen het niet begrepen, een duidelijke voorbode van het weer dat we vorig jaar beleefden.
Weten jullie het nog die práááchtige maandag?
Duizenden genoten van het voor begin van
februari prachtige weer. De vrijdagavond verliep rustig, iedereen verlekkerde zich op de
komende vier dagen, de vooruitzichten waren
goed en Prins Michelangelo had al een drukke
dag achter de rug, eerst de schooljeugd op gang
geholpen, daarna de zieken en gewonden een
troostend woord toegesproken en tot slot de
’laatste inspectie’. Niemand kon vrijdagavond
bevroeden dat de ’koddebeiers’ ook op hún
manier het feest zouden proberen te manipuleren, maar daarover een eind verder meer.
Zaterdag beginnen we zoals de traditie het wil
in Koeterland. Prins Edwindo sprak de verzamelde menigte in “’t Oude Raedhuijs” toe. Bij
het tellen van de aanwezigen bleek dat de Raad
van Elf, de Jeugdraad én de échte werkloze
Raad van Zeven (er waren er maar Zes aanwezig) de overhand hadden. Maar Edwindo blijft
de moed erin houden, waarom ook niet !. Hij
keek al in de verdere toekomst, in Koeterland
kunnen ze ook als de winter tijdens dit 5daagse feest zou toeslaan, de optocht door de
tuinbouwkassen laten doorgaan. Goed gezien
van Edwindo! Na de installatie plechtigheid
direct naar Betekoppenstad, eerst de muurkranten bekeken, wat tegenvallend, ik heb ze
sprankelender gelezen. Het weer werkte al goed
mee, een zuidoostelijke wind voerde frisse
lucht aan, daarom duurde de balcon-scene wat
korter dan normaal, maar dat betekende sneller naar de openingsreceptie. De officiële ontvangst begon te laat, ik verdenk de bodes van
de gemeente die de genodigden moeten laven,
van een prikklok gebruik te moeten maken. De
boerenmaaltijd verliep wat de kwaliteit van de
boerenkool met worst betreft uitstekend, ook
hier in navolging van de muurkranten een wat
lauwe stemming. De oude wijven en boeren
maakten weer veel goed. Ook de ’Koddebeiers’
hadden hun vaste observatiepost voor de
ingang van ’Jeffrey’s’ (zoals gebruikelijk) weer
ingenomen. Tot spijt van nicht Marietje wier
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uitzicht door de ’Koddebeiers-konten’ enigzins ontnomen werd. Zondagmorgen de eerste
wanhopige telefoontjes wolken verduisterden
de zon, máár we konden de ’wanhopigen’ snel
gerust stellen, de bewolking zou snel verdampen en zo geschiedde. Eerst naar Assenede
waar Philippe De Co-ninck als burgemeester,
Prins Carnaval van Assenede tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Stadhuis installeerde.
Goed bekeken na de kerkdienst(!)
Terug naar Betekoppenstad: daar was bij het
overschrijden van de landsgrens de spanning
al merkbaar. Grommende kranen volbrachten het noeste (en langdurige) werk van onze
wagenbouwers. Zoals gebruikelijk werden
de parkeerverboden massaal overtreden. De
optocht werd weer bekeken door rijendikke
belangstellenden, in rijen van vier stroomden
de belangstellenden vanuit Assenede toe, netjes twee aan twee aan iedere kant van de weg!
Wat een optocht schitterend opnieuw (voor de
zoveelste keer) hadden de wagenbouwers zichzelf (en anderen) overtroffen.
’s Avonds een nieuw onderdeel: de ’verlichte
optocht’. Hier toonden enkele ’Koddebeiers’
hún gedachten over het volksfeest dat
Carnaval heet. Waar zouden die opgegroeid
zijn? Misschien kunnen ze dit keer iets anders
doen, misschien het verkeer controleren bij
de vroegere veerhavens van Breskens en
Perkpolderhaven. Laten we dat optreden maar
snel vergeten.
Maandag een prachtige dag, een zwakke oostelijke wind, het werd 7 graden, honderden,
misschien wel duizenden carnavalvierders
maakten van de Westkade een lint van kleurige
kledij, iedereen genoot met volle teugen.
Dinsdag ook een leuke droge dag, een nog
steeds groeiende kinderoptocht, met in hetzelfde tempo groeiende kwaliteit. Heerlijk om
te zien en geruststellend, de toekomst van ons
Betekoppen carnaval is verzekerd. Ook in ‘de
Speye’, een zinderend feest, ‘Sabrina’ bracht al
zingend en aanmoedigend de sfeer naar hogere
waarden.
Met die beelden voor ogen is het goed afscheid
te nemen van ons Carnaval 2005, de ouderen
amuseerden zich en de jongeren toonden hun
gedachten over dit volksfeest!

Veiligheid voorop bij het opbouwen en afbreken van de wagens!
Elk jaar op de zondag van carnaval is het
weer zover, Betekoppenstad maakt zich op
voor de grote optocht die ’s middags door de
straten van Sas zal trekken. Al vroeg in de
morgen is er veel bedrijvigheid op het Suikerplein, met name het opbouwen van de wagens
is een spektakel op zich.
Een grote kraan takelt de poppen of andere
attributen hoog boven het plein uit om ver-

volgens op de diverse wagens te plaatsen. Ook
na afloop van de optocht wordt dezelfde kraan
op het terrein van C1000 weer ingezet om de
wagens ditmaal af te breken.
Tijdens het opbouwen en ook het afbreken van
de wagens is er een zone waar je als toeschouwer niet binnen mag komen. Deze zone is er
niet voor niets!!! Iedereen die zich binnen deze
zone begeeft, loopt het risico dat dingen die

di’ jaor gaon we ’t visueel maoke...

Ziezo, eindelijk weer een jaor verder. Kunne
we teminste weer eens aon iets zinnigs dinken.
Nou èn jullie’t al zo’n 15 jaor uitgeleed g’had,
maor we èn sterk d’n indruk d’amme daor nog
lang nie mee klaor zijn. We krijge alsmaar meer
d’n indruk d’amme op herhaling moete.
Neem nou al die pogingen die we gedaon èn
om de meest eenvoudige dingen tot klaorheid
te bringe. En wà-d-è-det opgeleverd?? Zjuust,
d’amme d’r nog nie vanaf zijn, we moe’n nog
altmaor aon den bak om nou duidelijk te maoke, waor dà’t nou eigelijk over gao.
Nie dà-tà moelijk is, want ’t gao vaneiges over
niks, maor dà maok ’t ook weer ingewikkeld,
omdà we dan weer voor ’t blok staon d’amme
dà weer moe’n gaon uitlègge.
Wàd’ amme wel in d’afgelope jaore geconstateerd èn, dàd’ is, amme ’t visueel maoke, dàd’
het dan veel vlugger gesnapt w’oor.
Me gaon d’r dus van’tjaor nie zomaor ons voeten aon vege, maor me gaon dà weer ‘s letterlijk uitlègge, visueel maoke zo gezeid, ook al
moe’me daorvoor alles uit de koffer haole,
Wij zijn d’r nog lang nie mee klaor, maor meetie-daoge gaon we d’r toch wel zijn, je mag
gerust zijn. We gaon ons kat nie sturen, we
komme zellef.
Ouw ’t leutig…
D’Uitleggers

onverhoopt naar beneden
komen boven op hem
of haar belanden. Als
aanwezige stoetopstellers, leden van de
diverse bouwverenigingen of leden van
de stichting vragen op veilige
afstand te
blijven, luister
hier
dan
naar,
dit kan
een hoop
onnodige ellende
voorkomen!

The Pink Panthers: We gaan weer ”tunnelen”…!!
Is het Sasse carnaval denkbaar zonder The pink Panthers?
Is carnaval voor The Pink Panthers denkbaar zonder ”De Betekoppen?”
Alles is denkbaar, maar feit is wel, dat we sinds enkele jaren elkaar steeds weer
rond deze tijd ontmoeten, en zelfs al een beetje op elkaar gaan rekenen!!
Mee in de optocht, aanwezig in de kroegen, dweilend van café naar café en
zelfs overnachtend in Betekoppenland!
Ook dit jaar willen wij weer proberen het beste in ons boven te halen om
jullie gezellige carnavalsdagen op te luisteren.
Nog niet zeker of het één, twee of drie dagen gaat worden, maar we gaan
weer ”tunnelen” en we komen er aan!!
Ons motto voor dit jaar:
”We gaan voor vol: wij bij het blazen, jullie voor de glazen!
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Uit de bouwplaats van Pijke-Zot...

Di’ jaor moejje tijdens d’un optocht maar een beetje oppassen...
Afgelopen jaar was voor ons een bijzonder jaar.
Waarom, zult u zich afvragen? Nou, vorig jaar
carnaval hebben wij twee keer met de wagen
gereden in ’t Sas. En dat heeft nog nooit iemand
van de A-wagens gedaan! De zondag in de stoet
met een smetteloos witte wagen die als decor
voor een hele bende spelende pinguins diende.
Eén voor één met z’n allen van de ijschots af,
en weer terug naar boven klimmen! Dinsdagavond hebben we dit kunstje nog eens uitgehaald, maar nu waren alle ijsbergen ‘in kleur’
gezet. Dit lichtspektakel was voor ons en voor
het publiek een genot om te zien. Voor Pijke
Zot was alle aandacht en het hartstochtelijke
applaus van het publiek het hoogtepunt van de
afgelopen carnaval!!
):
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Maarre we moeten wel een beetje oppassen...
Oppassen waarvoor, oppassen waarop...? We
gaan heus niet naast onze schoenen lopen, ten
slotte weet je nooit waar het schip zal stranden. En opeens met de Franse slag gaan bouwen, denk het niet. Waarvoor oppassen dan?
Nou ja, voor sommigen is het vanzelfsprekend
om op stap te gaan met de carnaval, maar voor
anderen is dat wat minder. Immers, waar moet

je de kinders nu weer eens laten? Meenemen
kan niet, da’s geen doen. Bovendien krijgen ze
dan veelal het verkeerde voorbeeld te zien van
papa en mama. Maar ja, wat dan? Een oppas
zien te regelen dan maar. Tsja, als opa en oma
geen carnaval vieren dan is het makkelijk, dan
breng je ze daar naar toe. Da’s makkelijk voor
jezelf en bovendien hartstikke leuk voor de
kinders! Zeker als hun neefjes en nichtjes ook
blijven slapen.
Enfin, de kinders zijn weg dus kun je op stap!
Eerst nog even verkleden en je carnavalspakje

aantrekken. En als je dan eenmaal op stap bent
kan de leut beginnen. Gezellig wat drinken en
lekker lachen met een ander en vooral om een
ander. Want wees eerlijk, niets is zo leuk als
om een ander te moeten lachen. Zeker niet als
die ander iets moet doen wat-of-‘t-ie-helemaal
niet wil doen. Het liefst kijken we allemaal ‘een
beetje’ toe, toch?
Oh ja? Kijken jullie het liefste een beetje toe?
Dan zou ik tijdens de optocht ook maar een
beetje OPPASSEN...!
De bouwers van Pijke Zot

DE KOMMEEREN
Beste Betekoppen,
Ook de Kommeeren zijn dit jaar weer van de partij. Hoe en wat blijft
nog een verrassing (ook voor ons). We zijn pas hersteld van onze
wedstrijden, die we de vorige stoet in ons Boks Gala uitgevochten
hebben. Vorig jaar deden we mee bij de Trio’s en Kwartetten. We
hadden namelijk een verzorger nodig, genaamd Gerrit, en die hebben
we dan ook maar ingezet om ons bouwwerk voort te duwen.
Bij het schrijven van dit artikel, zijn we uiteraard volop bezig met
het bouwen van onze creatie. We zien wel, hoe groot we uitkomen en
bij het inschrijven weten we in welke categorie we zullen deelnemen.
Ons onderwerp voor dit jaar zal hopelijk weer goed aanslaan bij het
publiek. Als je de mensen ziet lachen en klappen, geeft dat ons nog
steeds een geweldige kick, want daar doe je het voor.
De combinatie van prachtige wagens en originele carnavaleske
groepen maakt de optocht in Sas uniek, waar vele anderen plaatsen
jaloers op zullen zijn. Wij als Kommeeren zullen dus ook dit jaar
ons steentje daaraan bijdragen. Gelukkig kunnen we ook dit jaar
weer bouwen bij Garage Bode en met wat steun van onze bekende
”sponsors” “ en naaister Viv, kunnen we er weer tegenaan. Bedankt
iedereen, die ons op een of andere manier steunt!
We wensen iedereen een heel leutige Carnaval, en als je ons wilt zien,
dan heb je de meeste kans in ons clubhuis de Reseda.

C.S. De Mosselkrauwers - Philippine
Beste carnavalsvrienden en vriendinnen,
Op zaterdag 12 november j.l. hebben we kunnen vernemen dat MICHELANGELO Voor het
Tweede jaar de scepter zal zwaaien over
Betekoppenstad. Wij wensen hem namens alle
Mosselkrauwers weer veel succes om zijn ambt
de komende Carnavalsdagen weer tot een goed
einde te brengen. Tevens willen we ook de felicitaties over brengen aan de Nar die na enkel
jaren van afwezigheid weer in Sas van Gent de
gelederen is komen versterken.
Ook de Mosselkrauwers zullen weer voor de
nodige activiteiten in Philippine de schouders
eronder gaan zetten. Onder de leiding van
Prins PEE WEE I die voor het vierde jaar de
Carnavalsactiviteiten in Philippine zal leiden
met de steun van Nar PAZZIE II die eveneens
voor het vierde jaar zijn leut verplichtingen zal
vervullen.

Ook vergeten wij onze jongeren niet die allen
tot de hoogste klas basisschool zich kunnen kandidaat stellen voor jeugdprins(es) der
Mosselkrauwers.
Na een spannende strijd tussen 4 aangemelde
kandidaatjes 3 meisjes en 1 jongen bleek na
een aantal proeven dat Jordy Weeda de nieuwe
Jeugdprins der Mosselkrauwers voor het seizoen 2005/2006 is.
Onze jeugdprins van afgelopen jaren (3 jaar
achter elkaar) Sven Jurriëns had de eer om
tot onze allereerste Jeugd Keizer te worden
benoemd van de Mosselkrauwers.
Dit uiteraard omdat hij de afgelopen jaren heeft
bewezen uit het juiste Carnavalshout geneden
te zijn en zeker een mogelijke kandidaat om
over een aantal jaren een gooi te doen naar
het hoogst haalbare, Prins Der Mosselkrauwers
Philippine.

Wij wensen alle
Carnavalsvrienden,
wagenbouwers en Raden
van Elf veel succes toe
in hun verdere
voorbereidingen
voor Carnaval 2005/2006.
Met een drievoudig ALAAF
C.S. DE MOSSELKRAUWERS
PHILIPPINE
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d’un Spiekerskorner

Allo Betekoppe,
Binst ank di stuk zit te schrijve voor in de karnevalskrant, en’k suust den telefon neergeleed,
wan kaoj een gesprek mee Kees van de Rijnvaart, ofdatie nog wist damme maor

1 beker en vanaf vorig jaor,
voor de winnaor, een zoogenaomde wisselbeker.
Ei wist ‘t nog, maor je weet
maor nooit wan Kees wor vaneigus een daje ouwer, kijk maor
naar da grijs aor da t’er an teur
komme is, en ei wor wa vergeetachtig. Maor goed, ei wist ‘t nog
en op dien beker kom degeene
z’n naom te staon, op ‘n gedinkplaotje, mee ‘t jaor waorin da tie
gewonnen et. Dien beker moe
zo’n slordige 15 jaor meehaon,
dus nou oop ik wel da Kees of
1 van z’n sukkondanten, dien
beker is geregeld in een sopje
steek of da tink is oppoetst, anders slao ta da’n
van’t vuil,en da’s nie de bedoelink. Dien beker
moe blinke, da je bij wijze van spreeke je naor
d’r in kan kamme. Afijn, ik dink ta ta wel goed
kom, en nou is’t maor t’oope dan me suust as’t
vorig jaor weer genoegt zeevereirs en op da

UITSLAGEN
GROTE OPTOCHT 2005
Wagens A
1. In 1644 kon Frederik Hendrik ons uit ’t
Sas verjaoge, maor nu zijme mee onze
Armada terug voor de leutige daoge
(Deurdouwers)
2. Als de kat van huis is... dansen de muizen op tafel (Ventjes)
3. Me glije weer ijskoud deur de Sasse
leut (Pijke Zot)
4. De kattenburg (De Pluimkes)
Wagens B
1. Golfclub de Betekop (Ier Zijme)
2. De keutelaors op laag water (De Keutelaors)
3. t Is nogal heet in de Gee Pereet (1 zonder snor)
4. Owieowie wannebie (Da Zien we wel)
Meest Carnavalekse wagen
1. In 1644 kon Frederik Hendrik ons uit ’t
Sas verjaogen…
Groepen A
1. Op Anky’s hengstenbal is ’t net carnaval (Grut van Sas)
Groepen B
1. Mee ons mobiel restorant, bezurrugge
we de klant veel trammelant (Pierewieten)
2. Ouzo un orakel... verwacht ’t Sas misschien un mirakel? (Beteblaoren)
3. Mee onze carwash in ’t Sas zetten we
alle auto’s in de was (D’alve Zolen)
4. Ier valt er wat te versieren (Papzakkers)
5. Ut grote opperhoofd Kakketoe was
nodig aan Winnetoe, Ugh (Sasse Leutesnokkers)
6. Vreemde valuta (Vreemde Valuta)
Groepen C
1. We steken overal de draak mee (Polderploeters)
2. Aan de boemel mee de boemel deur
’t Sas omdat er 1 jarig is en gisteren
1 was (Woedies)
3. We slaon der maor een slag naor (Portrettentrekkers)
4. Lekker toch! (Caballo Funoso)

5. Fiësta Mexicana (Doorzettertjes)
6. De leutige pinquins (Slakkenbouwers)
7. We ebben niks (Wa’s da ier)
Trio’s en kwartetten A
1. E je da d’al us gezien? Un konijn in un
vliegmasjien (Koddekoi en de 3 giecheltjes)
Trio’s en kwartetten B
2. Kommeeren boks gala (Kommeeren)
3. Meej de Sasse sterren in de lucht,
wordt carnaval een gewaagde vlucht
(Sasse Sterren)
4. Bob is Lee (BMW)
5. Laat ze maar draaien, laat ze maar
gaan (Snotneuzen)
Duo’s B
1. Daor eje ze ook weer, gaat van ’t jaar
de boot in (Daor eje ze oek weer)
2. Pompen of verzuipen? 1 + 1 = 11 besluit de diepte in te duiken (1+1=11)
3. 4 dagen alle touwtjes in handen (Generaliteetjes)
4. Luchtbellen (D’uitleggers)
5. Zouden ze hier wel intrappen?
6. Hoera ik ben er ook 1 (Simone en
Anouck)
7. We gaomme d’r ne punt achter zetten
(We)
Enkelingen A
1. Bosfee (Tasha)
2. Ik heb van’t jaar een lange nek (Marijn
Dezutter)

platootje, op da pleintje neevest de Rijnvaort.
An julder je neige geroepe voele om den een of
den andere is een loer te draoije, dan zij je van
arte welkom op den Spiekerskorner.
Je kan taor komme zeevere over alles en nog
wa, alleen nie beginne schelle, wan daor ouwe
me nie van, maor voor de rest meugen julder
alles zegge wa da t’er op je leever lig.
En volges mij moet’er mee tie daoge wel t’een
en t’ander op je lever ligge, dink ik.
Da gezeever op da d’oekje bij Kees van de Rijnvaart zal d’ees jaor plaotsvinne op
MAONDAG 27 FEBRUWAORIE 2006 om ALF DRIE
bij de Rijnvaart.
Ajje goesting e’t om mee te doen , gerre, en
anders kan je gerust komme luistere, naor da
gezeever, maor bring astemblief wel goe weer
mee. Alli, we ziemme mekaor nog wel mee tie
daoge, dus de leut.
Den Organisaotie
van de Spiekerskorner

UITSLAG
MINIPARADE

2005

Kinderen 0-6 jaar
1. Wekker
2. Dweil
3. Honkballer
Kinderen 7-12 jaar
1. Cowboy
2. Sneeuwman
3. Brandweerman
Groepen zonder voertuig
1. Enveloppen
2. Engel & Duivel
3. De Sasse Koekjes
Groepen met voertuig
1. Circustrein
2. Marriachis orkest
3. Nemo
Johan de Block trofee
1. De Sultan

UITSLAG

KLEURWEDSTRIJD

Enkelingen B
1. t Is mee of zonder (Jeroen éé)

Categorie 0 t/m 3 jaar
1. Annica Lensen
2. Joey Wijsman
3. Kirsti Aarnoudse

Leutigste deelnemer optocht
1. Mee ons mobiel restorant, bezurrugge
we de klant veel trammelant (Pierewieten)

Categorie 4 t/m 6 jaar
1. Bryan Meijer
2. Jarno Berkhout
3. Yari Staal

Gerard Verduyn Trofee (1e plaats
Duo’s B)
1. Daor eje ze ook weer, gaat van ’t jaar
de boot in (Daor eje ze oek weer)

Categorie 7 t/m 9 jaar
1. Jessica Koers
2. Yannick Ostermeier
3. Kim Riddering

Rinus van der Hooft trofee
1. Mee onze carwash in ’t Sas zetten we
alle auto’s in de was (D’alve Zolen)

Categorie 10 t/m 12 jaar
1. Renzo
2. Bryan de Winter
3. Nicole van Dorst

O’k di jaor weer dún enige èchte op internet: www.betekoppen.com
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De Pierewieten:

Hoe onnozel kan een mens zijn...?
En alweer lag er een verzoek om een stukje te schrijven voor ”de Betekop”.
Veel gegadigden waren er niet binnen de groep om te schrijven dus zit ik hier weer.
Mag het eens iets helemaal anders zijn? Vroeg ik ”de Vieze Voorzitter”:
”Je trekt je plan maar” zei die dus, daarom een verhaal over hoe onnozel een mens kan zijn...

Even hebben we gedacht om zijn verwrongen
geest te resetten maar we besloten om hem te
groeten en elders nog gezellig een pint te pakken.

Twee jaar geleden troffen we met Carnaval een
oud-Sassenaar die in 1975 Sas had verlaten om
te gaan studeren en die later in de Randstad
aan het werk was gegaan.
Hij had een leuke baan in de computerbranche,
een vrouw en 3 kinderen en het leek hem wel
aardig om weer eens Carnaval te vieren.
Hij kon bij familie logeren dus dat was lekker
goedkoop en was gisteren ook als eens rondgelopen om de sfeer op te snuiven. Het viel hem
tegen vertelde hij ons, gretig het vijfde biertje
aannemend en beslist niet van plan ook eens
een slag weg te geven. Nee, het is niet echt leuk
meer, zei hij. Vroeger, toen was het pas leuk,
leutig” is het niet...? Véél
jullie noemen dat ”leutig”
leuker. Niet begrijpend keken we hem aan en
hoopten een uitleg te krijgen en die kwam er
ook.

Maar dan zonder meneertje Randstad en op de
manier zoals hij er niets aan vindt.
Zonder ruzie of kapotte glazen en zonder andere, dan onze eigen meisjes, lastig te vallen of
te bepotelen en als we geen geld hebben gaan
we gewoon naar de bank.

later niet eens wist met wie je had gevochten
en aan wie je dat blauwe oog en zere smoel te
danken had... En de meiden maakten volgens
hem het feest helemaal compleet doordat je die
in het café al mocht betasten voordat je ermee
naar de Molenberg ging.
Maar dat zie je allemaal niet meer concludeerde
hij. Jammer, jammer, dat waren pas gezellige
Carnavals, besloot hij.

Nee, gewoon Carnaval op z’n Sas, zoals wij
het leuk vinden, zonder gesodemieter.

Proost, gebaarde hij naar nog een oude bekende
van wie hij net een biertje had gekregen en verVroeger stond er tenminste niet zo’n
volgde: ”Vroeger
zeikerd aan de deur om je glas af te pakken
en kon je dat gewoon mee op straat nemen
en als het leeg was in het kanaal donderen”..
”Als je wat krap bij kas zat jatte je snel een
pint van de toog als er net iemand een stuk
of wat besteld had en je had weer een drankje voor nop”.
Het was ook veel drukker, soms zo druk dat
”Het
je midden in de kroeg je glas kon leeggooien
of een stapeltje glazen kon laten vallen zonder
dat iemand wist wie de dader was. Dat was pas
humor”, vertelde hij grijnzend.
We werden er een beetje stil van maar begrepen dat het hem ernst was. Hij vond ook dat
het toen zoveel gezelliger was omdat je jezelf
zo ongesnikkerd klem kon zuipen dat je
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Beste Carnavalsvierders in Sas van Gent,
Met het binnen vallen van de brief van de Betekoppen zijn we met ”Tandsjen Bei” druk met de
organisatie van het jaarlijkse dweilbandfestival. Valt het dus niet mee om de draad al op te
pakken om het stukje voor de krant De Betekop
al te gaan schrijven. De brief gaat dan ook nog
even aan de kant, wel in het zicht als herinnering, om na het festival dan toch achter de PC
te gaan.
Hebben we het druk met het festival, toch komt
zo nu en dan tijdens de repetitie de carnaval
wel al ter sprake. Zoals al vele jaren de Sasse
carnaval voor ”Tandsjen Bei” de dagen van muziek en leut en lol zijn in Sas zullen we dan ook
in 2006 ons weer muzikaal laten horen.
Moeilijk hierbij is wel inspiratie op te doen om
vooral op de maandag weer met een nieuw
thema te komen.
Is het in 2005 met de wind in de zeilen komen
aan waaien voorzien we toch wel weer iets passend te vinden voor 2006.
Voor diegenen die er weet van hebben, mogelijk
vinden we op ons pad wel weer iets bruikbaars.
Laten we nog eens terug varen naar vorig jaar.
De teksten van ”Ruisen der golven”, ”Meisje ik
werk bij Zeeman” werden door ieder uit volle

borst
mee-gezongen.
Ook leverde dit
een hoop fraaie plaatjes op, we werden op
de voet gevolgd en
vele malen gefotografeerd (150x). Kunnen
we de meest gedetailleerde plaatjes van
ons thema niet publiceren, zonder weet je
al gauw weer wat we
met ons meenamen.
Ook hebben we gebruik kunnen maken van wat
we zelf te zien kregen op een van die daogen.
D’n kleinsten uit Sas van Gent trakteerden ons
op een leuke polonaise, reden genoeg om die
mannen een optreden te bezorgen op ons festival.
Nou, ze hebben er daar wat moois van gemaakt, het hoeft niet altijd een grote groep te
zijn om leut te maken. We hopen ze dan ook dit
carnaval weer te mogen ontmoeten.

Met hen natuurlijk ook de andere bandjes, wat doet de leut
en de lol meer opleven dan
live muziek in de Sasse café’s?
Met passende leutige muziek en misschien
weer wat tekst zullen we de nodige sfeer en
ambiance trachten te scheppen zoals jullie die
van ”Tandsjen Bei” gewend zijn.
Alles samengevat met die daogen gaan we weer
voor de nodige ambiance zorgen, tijdens de
carnaval in Betekoppenstad.
Als we jullie tegenkomen in ’t café, denk dan
een beetje om onze instrumenten en als er wa
plek (het moet niet altijd veel zijn) is zullen we
het weer muzikaal en leutig opvullen.

O’k di jaor weer dún enige èchte op internet: www.betekoppen.com
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En toen was er licht...

Carnaval is een feest van tradities.
U kent ze wel, ophalen Prins, overhandigen
sleutel, boerenmaaltijd, ouwe wijven enz. ...
De ene traditie blijft z’n frisheid
behouden, andere zijn onderhevig aan
de tand des tijds. Vooral daarom zullen
we van tijd tot tijd nieuwe fenomenen
moeten introduceren. Vaak ontstaan
ze spontaan, soms groeien ze uit een
eenvoudige act of gebeurtenis.
Zo is er vorig jaar een nieuwe optocht
geïntroduceerd: de lichtjesparade. Is het
compleet nieuw? Nee, dit is zo’n langzaam
gegroeide activiteit. Wie herinnert zich
niet de in zwarte pietelèr geklede Jan,
die met een kaarsje op de bolhoed zich
in het carnavalsgewoel stortte. En hoe
wonderlijk, het kaarsje bleef branden en nog
verwonderlijker de rest van de versiering ging
NIET in vlammen op. Jaar in, jaar uit zag men
het kaarsvet laagje groeien op
bolhoed en de schouderbladen, roos had hier
geen kans.

Maar zoals vaker met deze Jan, het mocht
een onsje méér zijn. Dus op een carnavals
dinsdagavond werd het cafébezoek
geconfronteerd met een nieuwe verschijning in
de Sasse straten: een verlichte Romeinenwagen.
Het is dat de kleintjes al sliepen, anders hadden
deze zich spontaan in de handjes geklapt, zij
waanden zich weer in Disneyland Parijs bij de
lichtjes parade. De volgende jaren kregen we
een vervolg met de verlichte optredens van
Sabrina en Pavarotti.
En dan vorig jaar bleek het voor Jan toch nog
te klein. Grootse visioenen van door de Sasse
straten trekkende, in feestelijk licht badende
praalwagens hielden hem regelmatig uit
de slaap, en daarmee ook de in kerstsferen
verkerende Lut. Het moest er maar van
komen, Sas verdiende een verlichte optocht.
Aan het werk dus. Alle verenigingen met een
karretje werden informeel uitgenodigd om op
dinsdagavond te verzamelen met een verlichte
creatie. Uiteraard werd er spontaan gereageerd,

natuurlijk zijn we van
de partij. Na de nodige
organisatorische
schermutselingen
(vergunningen, EHBO,
brandweer, politie, ME,
nationale garde, CSI
of welke instantie moet
je tegenwoordig niet
inschakelen om een
evenement te organiseren dat
groter is dan een Mens-Erger-Je
Niet-toernooi) konden we dan toch vertrekken.
En met groot succes. Ook de regionale TV was
vertegenwoordigd.
Kortom een succes en hopelijk het begin van
een nieuwe traditie. Ook dit jaar zullen de
Pierewieten de organisatie op zich nemen en u
bent allen uitgenodigd om op dinsdagavond uw
verlichte creatie op te stellen op de Oostkade.
De start is evenals vorige keer om 20.00 uur
vanaf de Oostkade en er kan worden opgesteld

Courantje van Sas
26 februari 2006
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KOMO slaat nieuwe wegen in
Het al om bekende KOMO gaat nieuwe wegen
in slaan. Het afgelopen jaar is de omzet grijze
zakjes drastisch gedaald. Op Beursplein 5 wordt
druk gespeculeerd over de vervolgstappen.
Het verguisde gezelschap de Sasse Leutesnokkers heeft de afgelopen jaren het imago van het
grote KOMO concern regelmatig door diepe dalen maar ook op grote hoogtes gebracht. Er is
nu weer een periode van behoorlijke diepte aangebroken. Uiteraard wordt koortsachtig gezocht
naar een oorzaak. Reeds enige jaren blijkt dat de
die hard KOMO fetisjisten binnen de Sasse Leutesnokkers niet langer alleen de dienst uitmaken.
Deze beide louche figuren waren volstrekt onvoorspelbaar in hun gedragingen, maar hadden
wel een imago over zich wat perfect paste bij
een vuilniszakken fabrikant. Blijkbaar begint de
leeftijd de heren parten te spelen. Sinds enige
tijd laten ze zich bijstaan door een Technische
Commissie.
Waren het in vroeger jaren urenlange sessies op
de sofa bij soms tot wanhoop gedreven Freuds
om een idee te creëren voor de tocht der tochten.
Nu heeft men de stap gemaakt naar de techniek.
Dit heeft al geleid tot enkele creaties waar beide
heren in vroeger jaren zich niet eens een voorstelling van konden maken. Als het maar smerig, onbegrijpelijk en vooral makkelijk te maken
was. Konden ze met de grote vuilniswagen als
KOMO-brothers nog mee gaan in het vuilniszakken concept en daardoor KOMO weer op de
kaart zetten, echter met creaties als Leuterock
rond de Bridge of als Wildwaterindiaan maak je
uiteraard geen reclame voor een vuilniszakken
boer.

Dus wat te doen. KOMO opzoek naar nieuwe representanten? Waar vind je die? Of de oude Leutesnokkers terug naar de goot. U begrijpt, vele
zorgen in de penthouses en directors rooms van
de KOMO bonzen.
In het financiële katern van het Courantje van
Sas houden wij u op de hoogte.

vanaf 19.00 uur. De geplande
route is verder als volgt:
Oostdam, Westkade (pas op voor de
eetkraampjes), Stationsstraat, Schoolstaat,
Gentsestraat, terug over de Westkade,
Noordweststraat en ontbinden op de Kleine
Markt.
Tot mee die doagen,
Uw verlichte Pierewieten

reeds een prototype rondgereden met de Wildwaterindiaan. Uiteraard zal op het kanaaleiland
een gigantische versie van deze baan verschijnen. De mensen zullen van heinde en verre Sas
weten te vinden voor deze sensatie.
Het team Leutesnokkers zegt in alle bescheidenheid dat dit concept uniek is en Disney en Warner Brothers als klein jongens zal wegzetten.
U begrijpt dat de kritische verslaggevers van het
Courantje van Sas al eens rondgevraagd hebben
over de kansen van dit megaproject. Geen schijn
van kans wist de advocaat van het zuidelijke
chemische concern te melden. Nou ik zie dat wel
zitten, aldus Kees van op de hoek en een slogan
had hij al klaar: ”na een wilde vaart een rustige
pint in de Rijnvaart”. De Deurdouwers hadden
nog wat bootjes over en zijn in onderhandeling
met de Leutesnokkers om enkele Spaanse galjoenen de afvaart te laten maken. Pijke Zot en
de Ventjes hadden nog wel een glijbaantje in
de aanbieding. Zoals u ziet, op de notoire tegen
alles stemmer na, ziet Sas het wel zitten: een
mega roetsj baan.
Bij nieuwe ontwikkelingen wordt u in het toeristisch katern van het Courantje van Sas op de
hoogte gehouden.
Het prototype van de Wildwaterindiaan...

De Leutesnokkers in hun gloriedagen als KOMO
promotors...

Sas mee in de vaart der volken
Ook Sas van Gent is op zoek naar z’n megaproject. Sluis aan Zee, Perkpolder aan Zee projecten
om enkele plaatsen weer op de kaart te zetten.
Sas heeft gekozen voor het thema Sas aan het
Kanaal. De werkzaamheden aan het kanaaleiland schieten al goed op. Een belangrijk onderdeel van de plannen wordt de Leutesnokkers
wildwaterbaan. In de optocht van 2005 heeft
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Beste Beetekoppen,
Judder zulluh we hedacht e va waar be die sloebers hubleve. Veurig joar emme jammer hunoeg moeten passen, we woaren gewoon mee
vee te weinig mensuh en a da oek de anddoek
in de ringuh geooid omdur moar mee te goan
stoppe. Maar bij vee oud leden stak ta toch
tege, we en dur da oek alles aan gedoan om
er weer een club va te moaken en zie tis nog
gelukt oek.
Dur ben dur eel wa bijgekome dus op di moment e we nie te kloage en loopt dun bouw
voortreffelijk. Dee gewoon zeere om veurig joar
langs de kant te moete kijke en te zie da de
concurrenten ut we eel makkelijk adden. Dus
vantjoar e judder doar in Betekoppestad weer
vier schone woagens rond rijden.
Ons 11e Nissehutfeest e we oek weer achter de
rug... man, man, man, wa is ter afgezope, we
willuh langs deze kant dan oek nog moar us
(das oek ieder joar ut zelfde) bedanken die op
welke wijze dan oek hun steun bij draoge aan
de Sloebers.
Dan onderwerp va van ut joar. We en dur
natuurlijk wa meer tijd veur gead da de andere. Moar da neemt nie weg da we eelemaal
oppenieuw ben begonnen. De woage die deels

2006

d’Alve Zolen:
”We maoken er ’un schôôn spel van...”
Al weer bijna een jaar
geleden kwamen we voor het
eerst bij elkaar om eens te
brainstormen over het lopen
in de stoet. Gaan we het doen
of niet!!! Al gauw was er een
idee ontstaan maar o jee wat
zou het groot worden. Waar
moeten we dit gaan bouwen!
Gelukkig konden we in de
loods van Jan en Lut Vereecken
terecht waar tal van andere
verenigingen aan het werk
waren.
Nadat Iris voor ons een schets had gemaakt
van onze carwash waren we vertrokken. Onder
leiding van onze ervaren foamers/bouwers
hebben wij als dames veel geleerd. Het ging
ook regelmatig mis tot ergernis van onze
mannen. Maar het resultaat voor onze eerste
jaar mocht er naar ons eigen zeggen wel wezen.
Met een derde plaats in categorie B bij de
groepen waren wij meer als tevreden.

achterhoofd gaan we ook dit jaar weer ons
best doen om zo goed mogelijk voor de dag
te komen. Na vorig jaar gemotoriseerd door
de stoet te trekken gaan we dit jaar op onze
trouwe twee-voeters. We steken onze kop niet
in het zand en maken er een schoon spel van.
Wij willen iedereen bedanken die ons het
afgelopen jaar hebben geholpen en wensen
iedereen een leutig carnaval 2006 toe.

Als klap op de vuurpijl ontvingen wij
uit handen van Mw. van der Hooft de
aanmoedigingsprijs. Met deze prijs in ons

Tot in de stoet,

gebouwen is veurig joar en me da oek moar afgebroke, en zijn mee een kompleet nieuw idee
hekome. Tis lankgeleeen da we weer is e kunne
schoatse doarom leek ut ons we een hoed plan
om een nieuwe tak va disipline in betekoppestad leve in te bloase en we de elfkroeguhtocht.

Oe a we da goan bringen da zullen judder we
zien mee die doage. Wensen we ieder va judder
die bezig zijn mee un creatie vee succes en tot
mee die doage

Bouwclub D‘alve Zolen

Stichting Bouwklup de Sloebers, Philippine

de Keutelaors:

dees’ jaor probeere we t’ is in nun andere kultuur
Beste Betekoppe,
Tis elk jaor weer nun gepuzzul wa me dees jaor
weer gaon bouwe. Maor vaneigus zieme dur
weer uitgekomme wa me dees jaor gaon doen.
Me emme mee onze jaorlijkse rommelmart
(wa tevens onze verhadering is) weer
eel wa centen opgaald. zoodoende
kunne me er weer nun jaor tehun
aon.
Vurig jaor amme dun 2e prijs, vant
jaor gaome vaneigust probeere dun
1e weer in ontfankst te neeme.
Dees jaor ist wel laot carnaval
maor veur ons als buite bouwers
is da nun ramp, wan mee al die
reghen dees jaor moe me veel
binne zitten maor daor emme
de ruimte nog nie veur. Dus
zijme nog steeds op zoek naor
nun grotere bouwplaots.
Maor sinds veurig jaor carnaval
emme nun clubuis gevonnen
in T “SAS en da is bij
JEFFREYS me wille dan ook
Jeffrey en Patricia bedanke
da we bij zudder onderdak
hebbe gekrege.
Dees jaor emme er ook een bouwer bij,
zijn naom is Igor das nun eele hoeie
bouwer hij zurgt er eigeleik al veur dame
volgend jaor oek weer kunne bouwe en

das eel pozietief veur ons. Wan ut word toch
alle jaoren duurder en duurder.
Veurig jaor waoren er veel waogens met ut
zelfde onderwerp, dees jaor emme er is goe

over nahedacht. Mehame dees jaor tis probeere
in nun andere kultuur, maor aje da wil zien
moeje maor is komme kijke naor den noptocht
int t’Sas...
Allee tot mee een van die daoge da maor...
DE KEUTELAORS
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De Showbende van´t Sas:

W´en woord gehouwe!!!
Al jaore wer d’r over gezeverd. Al jaore was’t
voor sommige Betekoppe ’n doorn in hun oge.
Sins afgelope carnaval zijn de spreekkoore stil
geworde. Wa was t’r aon de hand? De Showbende van’t Sas liep in 2005 niet in uniform,
maor in ’n kleurrijk kostuum. Aonsluitend aon’t
carnaval, zoas vele da wilde. W’en beloofd da
we zouwe zoeke naor ’n oplossing. W’en woord
gehouwe!!!!

’t Afgeloope jaor was weer ’n druk jaor voor
de jongens en meide van de showbende. W’en
weer veel opgetreeje in Nederland en ver daorbuite. We probeere nog steeds om als club zoveel mogelijk onze cente zelf te verdiene. Soms
waore da leutige optreejes, soms minder leutige
optreejes. Da hoort d’r nu eenmaol bij. W’en
ook veel andere dinge gedaon. Wa te denke van
onze eerste DeeVeeDee, die we in september
uitgebracht hebbe. Daorop staon 20 jaor van
onze jaore, mee veel footoos en viedeoo opnaomes. We zijn druk bezig mee de voorbeidinge
van onze eerste CeeDee. Die moe in de loop
van dit jaor van de pers kome. W’en afgeloope
september ons nieuwe kostuum voor ’t eerst
aongetrokke. W’en ’t eigelijk best wel druk gehad, as je da zo leest.
Di jaor gaon we d’r weer vol tegenaon, as vanouds. Gewone optreejes, wedstrijde, en alles wa
je nog kan verzinne. Zo zulle we op 30 april, as
we de verjaordag van onze oud-konigin viere,
onze allernieuwste sjoow voor ’t eerst brenge.
Dit keer èn we ’n sjoow gemaokt op muziek
van 3 films van ”Lord of the Rings”. Da is nog ’n
hele klus om da goed te krijge, daor die muziek
best wel moeluk is, maor ’t ga lukke. Daor zijn
we zeker van.
Maor …… zo ver is’t nog niet. Eerst gaon we
weer 5 daoge feeste (ja..., wij beginnen de vrij-
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De Woedies:

dagavond al, as zoveel Betekoppe). Op zaterdag
natuurlijk weer om de Prins in te haole, en de
zondag mee de mooiste optocht van Nederland.
De maondag en dinsdag zijn we dan weer vrij,
om de leeje die in een dweilbende spelen ook
de kans te geve om daormee op stap te gaon.
Gelukkig neem ta weer toe, wan t’is ’n aontal
jaore maor magertjes geweest mee de dweilbendes. Maor w’en uit betrouwbaore bronne
vernome dat t’r weer bendes bijkome, dus da
goed nieuws.

Zo snel gaat een jaar voorbij. Carnaval 2006 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 veel
inspanning en ook de nodige duiten hebben gekost. De
club van 111 doet 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

cursus ”Nar voor beginners...?”

Hallo Betekoppen,

Het zal je maar gebeuren, heb je een idee voor
de stoet en dan ineens kom je in een beNARde
positie te zitten. Wat gebeurde er namelijk
tijdens de prins verkiezing, komt daar ineens
een NAR te voorschijn. Zo zie je dan gelijk je
idee in het water vallen op die regenachtige
avond. Gelukkig natuurlijk voor hem zelf
(Proficiat!) en voor Betekoppenstad.
Maar wij zijn dan ook niet te beroerd, we zullen
dan toch verder moeten en zullen daarom
toch enige ideeën laten zien zodat de NAR zijn
streken bij ons kan leren. Een soort cursus Nar
voor beginners dus.
Wij hebben bij ons namelijk een NAR met kleine
NARrestreken in onze bouwploeg die ervaring
heeft met het vermaken van de prins en het
publiek. De verdere uitwerking zullen jullie de
zondag in de stoet wel zien.
Want wat wil een Betekop nou eigenlijk met
carnaval: lol en leut aan de bar en dat het liefst
met een NAR!
Via deze weg willen we ook Free en Marie,
Ronald en Hennie bedanken.
Tot de zondag!
De Woedies

Langs deze kant wille we ook alle mense die
weer dit grote feest gaon meeviere, ’n eele leutige tijd toewense. Alle wagebouwers, groepe
en enkelinge, eel veel succes op de zondag. De
Stichting veel succes mee ’t organiseere van dit
grote feest.
Tot mee die daoge,
De manne en vrouwe
van de Sjoowbende van ’t Sas

111 kunnen de zieken, de ouderen en de jongeren een
paar fijne dagen geboden worden. Ook de prijzen voor
de optocht worden 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. Wij wensen U veel
carnavalsplezier.
Jan Sanderse, Luc de Meijer, Co Torbijn

DE KLUP VAN HUP
Jao, jao, me zijmme d’r nog steeds, de KLUP
VAN HUP. Wa gaot woore van’j jaor, den dinsendagmorge 28 feebruaorie bij de Rijnvaort.
Om neehun uur ontbijte, da weete me, bij Kees
van de Rijnvaort, attie tenminste op tijd uit z’n
nist is. Maor dan zurg tie wel voor een ander
om ons te bediene, daor kumme op reekene.
Wa damme gaon eete weete me op di moment
nog nie, wan we moeme nog vergaodere over
t’eete en da’s pas in december, maor ja ajje iets
wil schrijve in deze gazet moe je da d’al in november inleevere. Afijn, we zumme de leeje van
onze klup binnekort is t’oope roepe om te bespreeke, wa damme gaon ontbijte, of da d’onzen
boddy goard weer benoemd wor, en wa damme
nog meer gaon uitsteeke dien dag.
Me nemme wel al wat ideeje, dus d’r zal ongetwijfeld wa d’uit den oet getooverd worre. An
julder goesting en om is naor da d’ontbijt te
kommen kijke in de Rijnvaort, zij je van arte
welkom, maor julder moen dan wel achter den
draad blijve die amme daor gespannen en, wan
wij willen ons ontbijt, zoas ieder jaor, rustig
nuttige.
Afijn, k’zijn vreet benieft, wa da ta weer gao
worre, wan teen jaor emme beter ontbijt tan
t’andere, maor da moe Kees maor reegele,
amme bij em vergaodert en. Me nange dan
t’menuu in de daorvoor bestemde kast, achter
slot en hrendel, Kees et een sleutel, en onzen
Voorzitter ook Ze meuge die kast dan ook pas
oope maoke dinsdag den achtentwintigsten feebruwairie tweeduuzendzes om neehun uur.
Afijn, je za t’er wel van oore. Tot den dinsdag
morge om neehun uur en tot mee tie daoge,
De leut..
DE KLUP VAN HUP

2006

O’k di jaor weer dún enige èchte op internet: www.betekoppen.com

De Papzakkers:

Jawel... We zijn d’r uit!
”En…. zijn jullie d’r al uit?”, een veel gestelde
vraag in Sas rond de tijd dat we dit epistel aan
het papier toevertrouwen. Een ouderwetse uitdrukking eigenlijk. Want het witte vlak waar de
meeste schrijvers zo tegen opzien is niet langer
van papier, maar is een digitale leegte.
Ze zijn er weer: De Aanwijzingen, de stelling
rondom de pomp wordt weer opgebouwd, zeer
regelmatig rijden Sassenaars op het fietsje de
brug over naar de loods, vele bedrijven worden
weer afgestruind op zoek naar bruikbaar bouwmateriaal, foam en polyester worden in grote
hoeveelheden aangeschaft, café de Rijnvaart
slaat weer hele kratten Pimpel in. Kortom… het
feest der feesten komt eraan.
Maar de vraag kunnen we met een gerust hart
beantwoorden: ja wel, we zijn d’r uit. De vergadering is met meerderheid van stemmen akkoord gegaan met de creatieve uitspatting van
één onzer dames. We kunnen gaan bouwen.
Hadden we in vroeger jaren een jaar de tijd om
ons voor te bereiden. Tegenwoordig is het ”Papzakker ben je het hele jaar door”- concept zover uitgewerkt, dat je constant bezig bent met
voorbereiden. Is het geen liedje voor een 50
jarige of reeds 25 jaar gelukkig getrouwd paar,
dan is wel de pretpark catalogus doorworstelen
voor het jaarlijkse uitje, of wat gaan we doen
in circus ‘t Saaaas of wat serveren we op onze
Vlaamse avond... Maar ja, je bent er mee van de
straat, zoals ze vroeger zeien.
Is het jullie trouwens al eens opgevallen dat ondanks alle geheimzinnigheid over ”HET IDEE” er
per jaar zo vaak in een zelfde richting gedacht
wordt? Heel originele ideeën blijken dan ineens
bij verschillende verenigingen te gelijk op te
borrelen. Laaiend enthousiast wordt het plan

om te gaan als fanfare verwelkomd... blijken
er op zondagmorgen een stuk of 4 groepen te
staan met hetzelfde muzikale fantasietje.
Weliswaar op geheel eigen wijze uitgewerkt,
maar toch. Een gezelschap met korte beentjes...? Je staat niet alleen. Een partijtje golven,
hup je hebt concurrentie. Of het nou indianen
zijn, Spanjaarden, vissers of piraten, ze komen
op zondag ineens allemaal met de boot.
Kijk de video 44 jaar carnaval er maar eens op
na. Leuk voor een klein psychologisch werkstukje.

Maar allez, voor we ons te diep gaan bezighouden met de menselijke geest en de daaruit ontspruitende ideeën, over tot de orde van de dag:
we vertellen lekker toch niets.
Je zal het wel zien.
Carnavallers, tot mee die doagen,
En wie weet hebben we wel hetzelfde
kostuumpje...
Uw altijd roze gezelschap
de Papzakkers

DAOR EJE ZE
“wemme geen benul van OEK WEER
wadamme gaon bringe.. ”

Carnavalsband Te Geen Naom,
editie 6 - servicepack3

Wemme van ’t joar vee nagedocht over wa damme kunne gaon doen of
laote doen. Wemme vergaoderd, gebrainsturmd, gemiet en rond tafel
gezete. Wemme zelfs een mentale koots overgeale om zen eigen es over
onze situasie heen te buige, maor ook die ister overeen gevalle.
Da e vaneige wel tot gevolg damme geen enkel benul en van wadamme
ammaol gaon bringe mee tie daoge. Mee de oop damme nog enige
inspiratie ergens tege gaon komme tekenen wij hier alvast voor een
geslaogde carnaval en wensen we Prins Michelangelo en eel zijn gevolg
samen mee alle andere carnavalsvierders van ’t Sas een hele leutige
carnaval toe.
Tot mee tie daoge...
De muziekanten van Carnavalsband
Te Geen Naom: William, Barry, Dimitri,
Olaf, Vanessa, Alexandra, Arjen, Jacqulina,
Gwendolyn, Daisy, Karel, Erik, Jerry, Harrie,
Jean-Pierre en Rik...

Betekoppenstad 11-11-2005
Na een jaor van verdwenen
startnummers en onze mooie,
maor gestolen beker, zijme er nu
weer als de kippe bij
mee een teken van leven van daor
eje ze oek weer.
Me zijn ’t afgelopen jaor weer flink
bezig geweest mee ’t verzinnen
van een nieuw project…
Me ebben daor heel hard op
moeten denken, maor we zijn nie
doar een oender uitgebroeidtttt…
Bijna viel ons plan echter in
duigen mee de opkomst van die
aordige vogelpest.
Nou, wij pesten oek graag van die
rare veugels.
Van die veugels die eigenlijk ulder
jubleum zouen moeten vieren en
volgens ons gereken….
Maor goed, je gaot er wel van
horen…

Tevens willen me nog maor eens
laten weten hoe gelukkig amme
zijn mee ons nieuw clubhuis bij
Ronald en Hennie van “d’Ouwe
Brug”, onze bouwloods bij Jan en
Lut en mee al die mensen die ons
verder nog steunen…
Oek staan me nog steeds
op ’t internet bij:
www.members.lycos.nl/
bcdaorejezeoek/
Dat was weer zo’n beetje wat we
te vertellen hebben en we zien
jullie graag terug mee die daogen
en dan zien jullie vanzelf welke
ongelooflijke creatie’s we weer
hebben bedacht…
“Daor eje ze oek weer”,
tot mee die daogen…
Ronald en Peter
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