17-18-19-20 februari

De Betek p
De krant van leutig Betekoppenstad

Bet 51e
e ko p
pencarnaval!

Nog geen 50 jaor, maor o’k di’ jaor weer wel d’n enige Echte op internet: www.betekoppen.com

Bet 51e
e ko p
pencarnaval!

Meer internet-links:

:
t
e
n
r
e
t
n
i
p
o
p
o
k
e
t
e
B
m
o
c
De
.
n
e
p
ekop

t
e
b
.
w
w
w

Colofon

jks
” is de jaarli
”De Betekop rnavalskrant van
ca
uitkomende ting ”de Betekoppen”
ch
ti
ss
ordt
Carnaval
Deze krant w en
t.
en
G
an
v
uit Sas
ld voor
samengeste
al vele jaren ierend Sas van Gent.
alv
door carnav
jaar uit:
bestond dit
De redactie
der Hooft
- Robin van tie)
ac
d
(hoofdre
Meesen
ke en Brian
- Marcel Vin
(redactie)
k)
aaijer (opmaa
- Eddy de M
Schelstraete
tevens Paul
ruikt
Wij danken
foto’s die geb
se
er
iv
d
e
d
voor
krant.
zijn in deze

”Pijke-Zot”:
”De Ventjes”:
”De Deurdouwers”:
”De Sloebers”:
”De Pierewieten”:
”Ier Zijme”:
”De Beteblaoren”:
”Een zonder snor”:
”Daor eje ze’oek weer”:
”Sasse Leutesnokkers”:
”De Keutelaors”
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://communities.zeelandnet.nl/data/keutelaors/
http://www.mosselkrauwers.nl/

Betekoppen-Fotosite:

http://www.betekoppen-fotosite.nl/

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

Iedere Betekop

steekt ”mee die dao
ge”

zijn vlag in top!

Dus wie alsn
o
gebruiken !) g zo’n vlag wil kopen (h
dan kan dat
et hele jaar
te
n
dan moet d
at natuurlijk atuurlijk, wat heet:
. Onze Betek
slechts  25
op
,- en ze zijn
bij de welbek penvlag kost
verkrijgbaa
r:
ende verkoo
padressen
Michel Noët
- Europalaan
Robin van d
48, Sas van
er Hooft - W
estdam 9, Sa Gent
Danny van d
s van Gent
er Hooft - O
ostdam 4, Sa
s van Gent

J
I
R
E
T
O
L
G
A
L
S
T
I
U

Belangrijke
data

Waardebon
t.w.v.
120,00
1e Prijs
75,00
2e Prijs
50,00
3e Prijs
25,00
4e Prijs
25,00
5e Prijs
25,00
6e Prijs
25,00
7e Prijs
15,00
8e Prijs
15,00
9e Prijs
15,00
10e Prijs
halen
Prijzen af te
rt 2007) bij:
(vóór 1 maa
er Hooft,
Robin van d
Westdam 9,
van Gent
4551 GA Sas

Wagenbouw
e
Zaterdag 20 rsbal
januari 200
7
In café Resed
a om 21.00
uur
Prijsuitreik
in
Ballonnenw g
edstrijd
Zaterdag 7 ap
om 14.00 uu ril 2007 in de Reseda
r.

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

nr.
1846
285
1670
1440
445
3395
1498
3171
3541
2352

Inschrijvingen

Grote carn
av
Dweilband alsstoet en
festival:
Vrijdag 26 ja
n
Zaterdag 27 uari van 19.00 - 21.00 u
januari van
ur
16.00 - 18.0
in Café Resed
0 uur
a, Noordwes
Sas van Gen
tstraat 11 in
t
Ouwe wijve
n
Nummers af en ouwe venten :
te halen op
(carnavals)z
aterdag 17 fe
19.15 uur in
b
de Foyer va ruari vanaf
n de Speye.

gelooft in de toekomst !
Wij investeerden in een nieuwe 4-kleuren vellenpers
die u de volgende voordelen biedt : • direct drukresultaat

• nog hogere kwaliteit
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• grotere capaciteit
• nog scherpere prijzen

oor al uw kleurendrukwerk
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Prins Michelangelo

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 onze
hoofdsponsor Koninklijke
Nedalco, Burgemeester en
Wethouders van Gemeente
Terneuzen, Dienst Openbare Werken, Politie,
Middenstandsvereniging
”Sas ’70”, Sasse horeca,
adverteerders in onze
”Betekop” en de Sasse
bevolking.
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Het is alweer het derde jaar dat Prins
Michelangelo tijdens de dagen van lol en leut de
scepter zwaait over Betekoppenstad. De derde
termijn voor Prins Michelangelo betekent voor mij
persoonlijk dat ik eveneens voor de derde keer
op rij mag opdraven als zijn Eerste Minister wat
uiteraard een hele eer is.

d’un voorzitter
Beste Betekoppen.
Gooi de werkkleding en de afwaskwast maar
aan de kant, want carnaval 2007 staat weer
voor de deur. Dus kruip die zolder op en
zoek je carnavalskleding maar uit, het 51e
Sasse carnavalsjaar staat te trappelen van
ongeduld om te mogen beginnen. Vijf dagen van lol en leut zoals in heel Zeeland en
omstreken, ja zelfs in heel Nederland niet
te vinden is. Met een oude wijven-optocht
waarbij aan het oude wijven-aantal te zien is
dat alle bejaarden hun rusthuizen gedag gezegd hebben en hun intrek genomen hebben
in het dichtstbijgelegen hotel.
Met een grote optocht op zondag waarvoor
de wethouders van Betekoppenstad maanden van tevoren hun hart al vasthouden
in verband met jaarlijkse aanvragen voor
het verzetten van lantarenpalen, het weghalen van verkeerszuilen, het afzetten van
wegen, het snoeien van bomen en nog veel
meer waarmee ik u nu niet verder mee zal
vermoeien. Er komt in ieder geval een hoop
werk kijken voordat deze optocht met z’n
grote carnavalswagens veilig door Betekoppenstad kunnen rijden.

Met de kamerverkiezingen van afgelopen
november in het achterhoofd werd me
kortgeleden door één of andere wijsneus de
vraag gesteld hoe de overige ministersposten in
de Raad van Elf verdeeld zijn. Sommigen gaan er
klaarblijkelijk van uit dat je als Eerste Minister
een soort van Minister-President bent die dan
ook maar gelijk een hele ministersploeg tot z’n
beschikking heeft.

d’un eersten
minister

Tja, wanneer je er goed over nadenkt kun je met
een beetje fantasie uit onze raad heus wel een
ministersploeg samenstellen. Wat te denken van
de Minister van Justitie oftewel onze nieuwbakken
Plisie Goor Peter. Of zie je onze penningmeester
Marcel al als Minister van Financiën? Het zal
niemand verbazen dat voor de post van Minister
van Vreemdelingenzaken en Integratie mijn gedachten sterk uitgaan naar
Ere-Eerste Minister Barend I en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Maar helaas, om een lang verhaal kort te maken… m’n eigen ”carnavalskabinet” zit er dus niet
in. Laten we het dan ook maar gewoon houden op de ”Prins en z’n gevolg”, er kan er per slot van
rekening maar één de ”baas” zijn. Feit is wel dat het vele werk dat in onze carnavalsstichting
verzet moet worden, gedaan wordt door de juiste poppetjes op de juiste plaats. En... net als met
een echt kabinet zullen we het nooit iedereen naar de zin kunnen maken, dat hoort er nu eenmaal
bij.
Mocht je echter denken dat een plekje in ons ”kabinet” misschien wel je roeping is, laat het gerust
even weten, voordat je het weet word je in de Raad van Elf gestemd... zonder stemhokjes, dat dan
weer wel.
Iedereen alvast een fantastische carnaval toegewenst!
Alaaf,
Eerste Minister Robinho I

Betekoppen,

Of denkt u ook eens aan leurders-maandag,
het aantal leurders, de sfeer en gezelligheid
deze dag neemt ieder jaar weer toe, zodanig
dat we misschien maar moeten besluiten
volgend jaar om 6 uur ’s ochtends te beginnen zodat iedereen ruim de tijd heeft om
hun spullen en aanverwante artikelen aan de
man c.q. vrouw te brengen.
En last but not least: de dinsdag met de ouderenmiddag die altijd gezellig is als vanouds en een kindermiddag die, als het zo
doorgaat, straks de grote optocht op zondag
nog kan evenaren, zovéél en zulke móóie
creaties worden er de laatste jaren gemaakt
door de kinderen en hun ouders! Zeker het
bekijken waard. En het belooft nog wat voor
de toekomst want ook onze raad van Elf is
druk bezig carnaval van nieuwe Betezaadjes
te voorzien! Goed gedaan jochies en ga zo
door!
Rest mij niets anders dan dit gezever hierbij
te besluiten zoals altijd...: mee één van die
daogen!!!
Leo Dezutter
De Voorzitter der Betekoppen

’n Beetje
P(l)ompverloren!
Tja, daar sta je dan met je tradities:
bekendmaking van de prins
op de elfde van de elfde
om 11 over 11 bij de
pomp. Helemaal geen
pomp! Daar stonden
we dan in het zand en
de modder: ’n beetje
p(l)ompverloren!
Vandaar het thema
van de nieuwe
carnavalsbutton:
’n beetje p(l)ompverloren!
Dit collector’s item is te
koop bij één van de Sasse
café’s of bij iemand van de
Ventjes.

‘07

d’un ERE-eersten
minister

Wat een eer en een genoegen om wederom
een stukje te mogen schrijven in de beste
carnavalskrant van Nederland, dit alweer voor de
derde keer als jullie Ere-eerste Minister.
Hetgeen betekent dat we ook alweer voor de derde
keer het duo Prins Michelangelo en zijn Eerste
Minister Robin aan het werk zien, en ik kan niet
anders zeggen, dat dit een sterk team is en ik mag
dan ook hopen dat ze nog jaren meegaan.
Natuurlijk weet ik als geen ander dat de functie
van Eerste Minister vaak onderschat wordt, want
men ziet alleen onze Prins in actie, maar diezelfde
Prins kan dit niet alleen, persoonlijk vind ik
het een waardering waard om te zien dat Robin
een goede Eerste Minister is. Daarom rest mij
maar een woord: ”Chapeau” kortom veel succes
toegewenst aan onze Prins Michelangelo en zijn
maatje Eerste Minister Robin.
Met vele carnavaleske groeten,
Ere-eerste Minister Barend I

Bussen tijdens carnaval in Sas
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 Veolia.
De kaarten zijn voor vier euro per stuk tijdens carnaval te koop bij sportcafé Jeffrey’s.
De bussen vertrekken van zaterdag 17 tot en
met dinsdag 20 februari tussen 1.00 u. en

1.15 u. 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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In een aantal kernen van onze gemeente en natuurlijk in ’t Sas
ofwel Betekoppenstad wor carnaval stevig gevierd. Nogal wat
straoten en buurten staon vier daogen achtermekaor volledig
op ulder kop. Veel inwoners van onze gemeente zijn liefhebber van carnaval. En je kan d’r op rekenen dan ik d’r daor ook
één van zijn. Laot ik daorom is proberen uit te leggen waorom
ik zo’n liefhebber ben, waorom het nou al kriebelt in m’n buik.
Carnaval is een echt volksfeest. Jong of oud, èrm en rijk, iedereen doet mee. Carnaval bringt
mensen tot mekaor. Hele buurten, dorpen en steden zijn bij elkaar om samen carnaval te vieren.
Natuurlijk in de cafés en zaolen, maar ook gewoon overdag op straoten en pleinen. Saomen leut
maoken, saomen naor de stoet kijken.. Vier daoge lang bestaot er geen rang of stand, geen haot of
nijd, allemaol saome vieren we carnaval.
Carnaval bringt het beste in je boven: mensen versieren ulder uizen feestelijk mee slingers, ballonnen, confetti, maskers, posters of plaotsen iets geks in de voortuin. De echte creatieve carnavalsvierders bouwen mee aan een prachtige carnavalswagen of bedenken iets grappigs en lopen
mee in de stoet. Muzikanten, blazers, slagwerkers spelen samen carnavalsmuziek in dweilbandjes. En op straat gao je verkleed als boer of boerin, nar of jonkvrouw, ridder of prinses, kabouter
Plop of K3 en nog veel meer.
Lekker een pintje drinken, op tijd een hapje eten, dansen op carnavalsmuziek, elkaor tegenkommen en lekker zeveren, gek doen en eel veel lachen, dat is het echte carnaval. Daarom kriebelt het
in mijn buik en hopelijk bij velen van jullie ook. Geniet d’rvan. Dankzij veel vrijwilligers wordt het
weer een fantastisch feest. Alle vrijwilligers bedankt, iedereen die zijn of haar steentje bijdraogt,
bedankt!
Nog een paor goedbedoelde waarschuwingen van jullie burgemeester: vat geen kou, ou het gezellig, denk aan de buren en glaosje op, niet achter het stuur.
Veel leut mee die daoge!!

Jan Lonink
D’n burhemeester van de gemeente Terneuzen
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Ejje’m al ’ok al hezien?

De nieuwe scepter!
Op de voorpagina was hij al te zien
en hier is ’ie
ie nog een keer: de nieuwe
scepter van de Prins der Betekoppen.
Een scepter op zich mag dan niet
zo bijzonder lijken, toch is deze wel
degelijk anders dan alle voorgaande
exemplaren.
Wat maakt deze uitvoering dan zo speciaal?
Als eerste valt natuurlijk het schitterende
ontwerp op, eindelijk een scepter met een
”echte”
echte” Betekop in plaats van een plaatje.
Ook qua gewicht legt dit exemplaar
aanzienlijk meer in de schaal dan de
eerdere versies... een sterke arm is dan
ook vereist.
Het meest bijzondere is toch wel dat dit
voor de Betekoppen de eerste scepter
is die van prins tot prins over zal gaan.
Tot op heden was het zo dat bijna iedere
prins gedurende zijn termijn zijn eigen
scepter had. Soms werd er vanuit financiële
overwegingen wel eens besloten om de
scepter als soort van tweedehandsje over te
laten gaan, maar gebruikelijk was dit niet.
Dat we na 50 jaar eindelijk die ene scepter
hebben waar we al zo lang op hoopten, is
niet in de laatste plaats te danken aan de
maker ervan. Frans Kegels moest er niet
lang over na denken toen hij gevraagd werd
eens na te denken over een ontwerp. Direct
na afgelopen carnaval ging hij aan de slag en
op 23 september werd de scepter tijdens de
jubileumreceptie gepresenteerd.
Langs deze weg willen we Frans nogmaals
hartelijk danken!!!
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versnaperingen.
is van Betekoppenstad... met carnaval de
leutigste plaats in Nederland
is van carnaval, een feest van lol en leut
is van drinkt niet als je nog moet rijden!
is van ’ een engel in bed vinden’ de
uitspraak van de ervaren ’ Bon vivant’.
is van Frankrijk, het land van: le vin,
du pain, du boursin et la migraine.
is van geheelonthouder, wat wil zeggen;
het zich geheel onthouden van alcoholische
versnaperingen.
Heerlijk helder... een onsterfelijke kreet van
de dorstige kroegtijger.
is van invloed, dat alcohol kan hebben op
de manlijke potentie.
is van jenever, te gebruiken om verse
wonden te ontsmetten en verf af te bijten,
ook de Schiedammers ontlenen hun
bestaansrecht aan deze doorzichtige drank.
is van de Kadee’s, een dweilorkest uit Sas
is van likeur; een zoethoudertje met hoge
alcoholistische waarden voor mensen die
kleur willen bekennen.
is van mix; een duo van bessen en up voor
de lady. Een ladykiller bij uitstek.
is van nattigheid; dat voel je bij het zien
van een alcoholcontrole met een flinke slok
op.
is van ’Ook dat nog’ als je ’s morgens
opstaat na een doorzak-avond met een
kater.
is van proost, voor de Nederlander, Santé
voor de Belgen en Cheers voor de Engelsen
is van quiz een ondervragingswedstrijd als
hersengymnastiek
is van, Rijden onder invloed, gebeurd helaas
nog al te vaak.
is van, sex; alcohol gooit alle remmen los.
Anders gezegd: van nippen komt w...!
is van Trappisten, andere benaming voor
Drinkbroeders.
is van uitgaan, een bruisende bezigheid met
carnaval
is van verkeer en alcohol, twee
componenten die nooit samen gaan
is van Whisky een Schotse stoot van 40%, in
zakflacon makkelijk te verbergen onder de
kilt.
is van Yerezwijn, een Spaanse wijnsoort
gewoonlijk sherry genoemd.
is van zat en genoeg gezeverd!!!

Wilt u eens kennismaken met het BOB-Team
van Zeeuws-Vlaanderen? Dat kan... op zaterdagavond 17 februari kunt u ons vinden in de
BOB-bus op het Keizer Karelplein. Weet u geen
alternatief om veilig thuis te komen? Vraagt het
aan ons en wij geven u graag ’de’ tip!

DE GOUDEN TIP:

Als u wordt aangehouden
door iemand in een politiepak voor een alcoholcontrole, dan kunt u er op rekenen dat het niet om
een leuke verkleedpartij gaat!

Marijke Hemelsoet
Coördinatrice BOB-team
Zeeland

O" 

’t Begint te kriebelen in m’n buik. Nog maar sjuust krijg ik ’t
verzoek voor m’n neus om een voorwoordje te schrijven voor
de carnavalskrant en gelijk krijk de kriebels in m’n buik. M’n
art gaot al sneller kloppen en ’t kriebelt rond m’n naovel. Het
duurt nog maar heel even: carnaval 2007 staat voor de deur
en dus begint ’t bij mij te kriebelen. Da kriebelen zal de kommende weken dan nog wel meer worre. Zeker de laatste daogen voor ’t echt begint. Tegen die tijd kriebelt heel mijn buik,
boven m’n naovel, eronder, links en rechts d’r van. Ook m’n
erms en m’n benen, van m’n tenen tot m’n kruin kriebelt alles,
want… ik en d’r weer eel veel zin in!
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Van d’un burhemeester...
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Tandsjen Bei
Beste carnavalvierders in Sas van Gent,
Hebben we het druk (gehad) met de optredens
van uiteenlopende aard, zoals Ode aan de Schelde samen met de Lamaketta’s, benefiet optreden
in Zelzate ten goede van kinderkanker fonds,
personeelfeest voor de zorginstantie en het jaarlijkse festival, zijn we nu begonnen met een deel
van het repertoire digitaal vast te leggen. Gezien
de steeds maar stijgende gemiddelde leeftijd van
de leden en in 2007 een kwart eeuw Tandsjen Bei
gaan we er voor zorgen dat het voor onze nabestaanden (en ons zelf op onze ouwe dag) ook nog
mogelijk is om Tandsjen Bei te beluisteren.
Daar je in het bovenstaande kan lezen dat Tandsjen Bei in 2007 een kwart eeuw bestaat, gaan
we ook daar omheen op gepaste wijze wel een
feestje organiseren, juist in dat jaar gaan we
voor de 11de keer het dweilbandfestival organiseren waarbij iedereen van harte welkom is.
We hadden die 2 Kommeeren (presentatoren) tijdens het ouwewijvenbal al uitgenodigd voor de
presentatie maar helaas waren ze verhinderd.
Er was een feestje van een Westdurpse Bock in
Sas van Gent die 50 werd en daor moest nog
meer gekommeerd worden. Misschien komen ze
in november dan alsnog bij Tandsjen Bei eens
kommeeren en... presenteren.
Nu dan vooruit kijkend naar het komende
carnaval moeten we bij het schrijven van dit
stukje voor de krant zeggen dat we echt nog
geen enkel idee hebben wat precies te gaan
doen, dit voornamelijk op maandag tijdens het
dweilbandfestival. We streven altijd naar een
thema, zoals vorig jaar op maandag rock ’n roll
en dinsdag de miljonairs. Bij enkele personen
vielen de haren uiteen, anderen zaten met de
haren in de mond en voornamelijk ’s avonds
zaten er enkelen met de handen in de haren, of

n
e
r
e
Sfeambiance!
was het met de haren in de handen?
Ook viel het niet mee om zonder schuim in
de broekspijpen door de straten van Sas te
gaan. Die mannen van Valtategen hadden wel
een goede warme muzikale act ondanks dat
ze een eerste koude indruk maakten. We hadden ze muzikaal opgenomen in ons festival,
wat altijd een leuke break is, met de vraag
geen schuim mee te brengen. Ja, wat denk
je, ze hadden wel een aangepaste uitvoering.
Toen ze kruipend over de grond binnen kwamen gingen ze het Oude Raedhhuis eens vol
rook zetten. Niet iedereen heeft denkelijk
de gehele groep Valtategen gezien, maar gehoord hebben we ze zeker wel. Al mee al was
het toch weer een leuke act toegevoegd in het
totaal programma.

Maar daar we toch wel behoorlijk kunnen zeveren en slapouwoeren zal er wellicht een idee
boven komen. Is het voorgaande jaren ook
altijd goed gekomen, zal dat nu dus ook wel
weer allemaal gaan lukken. Gepaste outfit en
muziek kunnen jullie ook dit jaar wel weer
van Tandsjen Bei verwachten.
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 2007 ons weer muzikaal laten horen.
Met passende leutige muziek en soms wat
zang” zullen we weer de nodige sfeer en
”zang”
ambiance trachten te scheppen zoals jullie
die van Tandsjen Bei gewend zijn.
Alles samengevat voor die daogen gaan we
weer voor de nodige ambiance zorgen, want
wat is er leutiger dan live muziek tijdens de
carnaval in Betekoppenstad te Sas van Gent.
Als we jullie tegenkomen in ’t café, denk dan
een beetje om onze instrumenten en als er ook
maar een beetje ruimte is zullen we die weer
muzikaal en leutig opvullen.

Bet 51e
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Namens dweilband Tandsjen Bei
uit Westdorpe iedereen weer een
leutige carnaval toegewenst!

Nog geen 50 jaor, maor o’k di’ jaor weer wel d’n enige Echte op internet: www.betekoppen.com
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55+ middag? Het dak gaat er weer af!
Beste Betekoppen,
Mensen die op de stoelen staan te dansen,
een bierwalm om U tegen te zeggen en een
polonaise waar geen einde aan lijkt te komen.
De 55+ middag is al sinds jaar een dag een
succes, en het lijkt elk jaar gekker te worden.
De organisatoren van deze middag beginnen
zich dan ook al stiekem zorgen te maken of de
Speye deze jaarlijkse toeloop van de seniorenBetekoppen nog wel aan kan.
Vorig jaar ging het dak er weer compleet af.
Na een sterk carnavalesk en leutig optreden
van Rocky en Marianne en natuurlijk niet te
vergeten de enige échte Sabrina, kwamen daar
ineens drie wel heel bekende Nederlanders
binnenlopen. Het waren niemand minder dan
Gerard Joling (alias Geer), Gordon (alias Goor)
en René Froger. Samen vormen zij ”de Toppers”,
en met een geweldig optreden en enkele
toegiften deden zij hun naam alle eer aan.
Na dit spetterende optreden nam Sabrina
de microfoon weer ten hand, en met enkele
bekende hits van haar sloot zij de volgens
iedereen zeer geslaagde middag af.

Ook dit jaar zal er natuurlijk weer een 55+
middag georganiseerd worden. Dit evenement
zal plaatsvinden op dinsdag 20 februari van
14.30 tot 18.00 uur. Ondanks de steeds groter
wordende opkomst, heeft de Stichting er toch
alle vertrouwen in dat het gebeuren weer in de
Speye kan plaatsvinden. U als 55+er bent hier
dan ook weer als vanouds van harte welkom.
Sabrina heeft toegezegd aanwezig te zullen
zijn, en bovendien zal ze ook weer wat andere
artiesten vragen haar te vergezellen. Ook de
Toppers zullen dit jaar weer van de partij
zijn, dus het beloofd weer een gezellige en
onvergetelijke middag te worden.
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.

De meest
carnavalesk
geklede man
en vrouw
zullen zoals
elk jaar weer
beloond
worden, dus
scharrel de
breinaalden
bij elkaar, wees
creatief en
maak er iets
moois van!
Hopelijk tot
dan en alvast een
leutig Carnaval
toegewenst!
Alaaaaaaaaf!!
De Raad van Elf

55+ middag
in De Speye
op dinsdag
20 februa ri
van 14.30 u.
tot 18.00 u.

B.C. ”Daor eje ze oek weer”
Betekoppenstad, 11-11-2006

Beste Betekoppen,
Wij van Daor eje ze oek weer, hebben
nogal flink moeten broeden op weer
’n idee, maor we hebben d’r weer één
en zijn zeer tevree. Da broeden ging
ons veurig jaor goed af; en me krijgen
d’r van geen genoeg, maor dit jaor
gaot ’t over een heel andere boeg.
Me gaon nie badderen of zaogen,
lopen nie in een pop, weerhuis of in
een volgwaogen.
Néééé !!! ’t Is nu tijd voor wa ruiger
werk. Daarom trainen me geregeld
ons armspieren, die worden al
supersterk. Me trainen oek wel eens
in d’Ouwe Brug, maor da ga meestal
aan de bar wa vlug. Het gaot van ’t
jaor nie zonder slag of sloot, ons
handjes zien dan oek geregeld rood.
Waor a dat op slaot da zul je wel zien,
of anders horen misschien.
We bedanken speciaal Ronald &
Henny van D ’Ouwe Brug, Jan & Lut,
Jan & Annelies en iedereen
die ons steunt alhier, zonder
hun steun, voor ons geen
carnavalsplezier.
Iedereen succes mee de bouw en tot
mee die daogen, eel gauw !!!
Peter & Ronald
B.C. ”Daor eje ze oek weer”

Nog geen 50 jaor, maor o’k di’ jaor weer wel d’n enige Echte op internet: www.betekoppen.com

UITSLAGEN
GROTE OPTOCHT 2006
Wagens A
1. Niet te filmen wat een sensatie,
we draaien in ’t Sas op locatie (De
Deurdouwers)
2. Leut maken, dat zit hier in de grond (de
Ventjes)
3. Willuh we de 11 kroegentocht schaatsen
dan moe me ons naar betekoppenstad
oasten! (de Sloebers)
4. Uit eten met de Pott’nstampers (de
Pott’nstampers)
5. OPPASSE! t’Is weer Carnaval (Pijke Zot)
Wagens B
1. In ’t Sas ejje 2 sjinezen, Carnaval vier je
mee dezen (Ier Zijme)
2. De Soesiebar (de Keutelaors)
3. De orde van ’t Rabot
Meest Carnavaleske Wagen
Leut maken, dat zit hier in de grond (de
Ventjes)
Groepen A
1. Ook zonder neut hebben wij veel
(thee)leut (Grut van ’t Sas)
Groepen B
1. Mee wereldsterre van klasse vliege wij
deur ut Sasse (de Pierewieten)
2. Al is de stroming in ’t Sas nog zo snel,
mee R. Bote Vehuur komme we d’r wel!
(de Beteblaoren)
3. We steken onze kop niet in het zand,
want in ’t Sas is er altijd wat aan de hand
(D’alve Zolen)
4. Kapitein Iglo is mee z’n honden vandaag
in ’t Sas op ronde (Sasse Leutesnokkers)
5. Van ’t jaor zijn we om op te vreten (de
Papzakkers)
Groepen C
1. We leggen iedereen het vuur aan de
schenen (de Polderploeters)
2. Loop ”NAR” de pomp (de Woedies)
3. Wie wil op ons passuh (de Slakkebouwers)
4. Ik zag 2 beren broodjes smeren (Was da
ier)
5. De Portrettentrekkers dansen samen de
hoelahoep (de Portrettentrekkers)
6. Lolbroeken (de Broekies)
7. We bakken ze bruin in ’t Sas (de
Doorzettertjes)

Enkelingen A
1. Met 30 km door ’t Sas, dan komt Blik
op de weg goed van pas in ’t Sas
(Marijn Dezutter)
2. Ding ding!!! (in m’n uppie)
Duo’s B
1. Daor eje ze oek weer, wa zijn da voor
kiekes (Daor eje ze oek weer)
2. We zullen wel zien wat we vangen van
’t jaar (Generaliteetjes)
3. Professionelen uitleg (d’Uitleggers)
4. ”Uitgeblust” (de Remerietjes)
5. Vogelverschrikkers (Calimero & Co)
6. Zeeuws meisje (Zeeuwse meisjes)
7. Ik heb Beet
Trio’s en kwartetten A
1. Van buldog tot pikinezen bij ons
hangen ze in de trapeze (Koddekoi en
de 3 giecheltjes)
Trio’s en kwartetten B
1. Acrobaat mee me maat (Maarten en
Wessel en misschien Bart)
2. En julder ook ’n slag van de meulen
g’at? Nnndusse (1 zonder snor)
3. Niet geschoten altijd prijs (de
Kommeeren)
4. Met veel pit in onze stop houden we de
stoet niet op (de Sasse Sterren)
5. Fenklup van de Sasse Sterren (Beetje
Vreemd)
6. Tert es lekker deur (de Snotneuzen)
7. K’en zaad zat. Ik ben ’t zaad zat (CV de
Hormoontjes)

UITSLAG
MINIPARADE

2006

Kinderen 0-6 jaar
1. Gewichtheffer
2. Old Timer
3. Mickey Mouse
Kinderen 7-12 jaar
1. Prinses Barok
2. Vissen
3. Pompoen
Groepen zonder voertuig
1. Schilders
2. Tamboers
3. Ridders op paard
Groepen met voertuig
1. Wij geven gas want Willempie
is in ‘t Sas
2. Westdurps Staatscircus
3. Pipo Kar
Johan de Block trofee
1. De Slaapkoppen

UITSLAG

KLEURWEDSTRIJD

Leutigste deelnemer optocht
1. Acrobaat mee me maat (Maarten en
Wessel en misschien Bart)

Categorie 0 t/m 3 jaar:
1. Kaya Bruinings
Sas van Gent
2. Elke Smallegange
Terneuzen
3. Jarmo Dekker
Sas van Gent

Gerard Verduyn Trofee (1e plaats
Duo’s B)
1. Daor eje ze oek weer, wa zijn da voor
kiekes (Daor eje ze oek weer)

Categorie 4 t/m 6 jaar:
1. Willemijn Torbijn
Sas van Gent
2. Madelief Vinke
Sas van Gent
3. Royan Kooijman
Sas van Gent

Rinus van der Hooft Trofee
(Aanmoedigingstrofee)
1. ”Uitgeblust” (de Remerietjes)

Categorie 7 t/m 9 jaar:
1. Valerie van Hulle
& Marieke de Vleesschauwer
Sas van Gent
2. Cindy Leenstra
Sas van Gent
3. Lisa de Moor
Sas van Gent
Categorie 10 t/m 12 jaar:
1. Aimee vd Boogaart
Sas van Gent
2. Eline Voeten
Sas van Gent
3. Ali Yilmaz
Sas van Gent

DE KLUP VAN HUP
Jao, Betekoppe, j’auw ‘t nie voor mogelijk, maor
me zijmme d’r nog.
Ook dees jaor, gaomme, en me zijn, de Voorzitter Voor ’t Leeve, mee zijn leeje, onzen boddie
gaord en onzen opdienster, weer een goe ontbijt neeme op DINSDAGMERGE DEN TWINTIGSTEN FEEBRUU-WAORIE, da wil zegge, me gaomme dan weer da d’ontbijt smaokelijk en fasoenlijk verorberen tenminste, at de zoogenaomde
KROEW van de Rijnvaort iets fasoenlijk maokt,
wan de leste jaore is’t nieveel soeps.
Vorig jaor was’t zo errug, damme ’t mee leege
borde moeste doen, zo zout amm’t nog nooit
geete dien dinsdagmorge, emme bestaon toch
al een tig aontal joare...
Me nemme daornao den eelen dag mee groote
freet rondgeloope, om damme geen ontbijt gat
en, dus me reekene van’t jaor op een ongeloofelijk uitgebrijt ontbijt.

Bet 51e
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Kees mee z’n KROEW moete ulder maor is
scherp zette, teegen amme komme eete om
neehun uur ’s mergus, anders zijmme nie goet
gevuld voor damme naor Denies om een pint
gaon.
Wa damme gaon eete, weete me noch nie vaneigus, wan we moeme nog vergaodere daorvoer,
maor da wor nog wel bekent gemaokt.
Ajje goesting moest en om te komme kijke, da
kan, maor wees wel voorzichtig, want onzen
boddie goard is nogal string, dus nie zomaor
an taofel komme zitte, wan dan ei je kans da
tie je buite soodemietert, mee je klieke en je
klakke.
Trouwes, je kan elemaol nie an taofel komme
zitte, wan dien boddie-goard span toar een
root/wit lint, zoda je doar nie deur kan.
Affetuur je maor nie, wan ei is nie gemakkelijk

Ajje naor da d’ontbijt kom kijke moe je wel
vroeg uit je nist, wan da’s vaneigus , zoas gezeet om NEEHUN UUR ’s mergus en de meeste
van julder lihhe dan dink ik mee een kaoter of
iets anders te pitte, zo vroeg.
Amme daornao naor Denies gewist zijn om
onze jaorlijkse konsumaosie gaomme de ronde
van t’Sas loope, van stammenee noar stammenee. Ier of toar komme me dan de kinderstoet
teehe, mee duuzende klein jongers in allerlei
kreejaosies.
Waor ad onzen tocht eindigt weete me nooit
nie, maor meestal is da dan de pomp a ten boel
weer gesloote wor deur onzen Prins, mee z’n
hevolg.
Afijn zo ver is’t no nie, me ziemme julder wel
ier of toar in een stammenee.
Tot mee ten dinsdag en de leute.
Groeten van de Vorrzitter voor ’t Leeve, en
de leeje van de Klup van Hup, zijnde Zjean,
Antwan,Edoewar, Rolan, den boddie goard
Die Dzjee en de opdienster Beppie.

Nog geen 50 jaor, maor o’k di’ jaor weer wel d’n enige Echte op internet: www.betekoppen.com
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De vraoge...
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oppenc

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7) Naast wie zou je wel eens wakker willen worden?kies Femke
Halsema, Prinses Maxima, Noraly Beyer, Jennifer Lopez, Gordon of
Wat is je slechtste eigenschap en waarom?
gewoon je eigen meisje, en verklaar je nader.
Wat zou je kiezen een boxershort of een string?
8) Melk of Pindakaas? En waarom?
En welke kleur zeker niet?
9) Heb je nog ambities in onze Stichting? En welke zijn die dan?
Wat zou je ergste nachtmerrie kunnen zijn tijdens Carnaval? 10) Wat heb je liever in je achtertuin? Een nijlpaard of een perenboom
Heb je naast de stichting nog hobby’s of vrienden?
of een veld met brandnetels? Maak je keuze en licht toe.
Als je 100.000 Euro zou winnen, wat zou je er mee doen? En
11) Welke vraag zou je aan jezelf willen stellen en waarom?
wie zou er zeker iets krijgen? En wie niet?
Ben jij de ideale man? En licht je antwoord toe.
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1. Ben veel te vlug driftig, toch zeker als ik
merk dat ze me voor een karretje willen
spannen en als ik dan bemerk dat ze het
goed bedoelen dan schaam ik me zeer.
2. Een blauwe string in de vorm van een boxershort en zeker geen paarse met gele stippen.
3. Je eigen verslapen en dan wakker worden
op ”aswoensdag” en dan erachter komen dat
dit alles maar een droom was.
4. Ja dat is sporten, eten en drinken en natuurlijk veel sex, en de namen van mijn 2
vrienden zijn: ”Sponge Bob” en ”Patrick de
Zeester”.
5. Ik zou met de gehele raad en aanhang naar
de Nederlandse Antillen gaan om ons eens
lekker te laten gaan, wie niet? al diegenen
die de stichting altijd dwarszitten.
6. En licht je antwoord toe Natuurlijk ben ik de
ideale man, vraag het maar aan mijn eigen
D.A.P-tje (Danitsja,voor intimi).
7. Zoals een ideale man moet zijn, antwoord
ik ook ”mijn eigen meissie”, maar als er toch
gekozen moest worden; dan werd het Prinses Maxima en Jennifer Lopez die beiden
elkaars rug zouden inzepen, leuk toch!!!?
8. Ik kies voor beiden, want je wordt er groot
en sterk van en je stinkt uit je bek!!
9. Ik heb er nog wel enkele en de toekomst zal
het bewijzen.
10. Ook hier ga ik voor alle optie’s, namelijk een
nijlpaard die een perenboom gebruikt als
tandenstoker, terwijl hij ligt te zonnen in
een veld vol ”tiengels”.
11. Waarom er geen twaalfde vraag is of was, en
of deze vraag dan ook zo serieus zou zijn?
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1. Kan moeilijk NEE zeggen, waarom is een
vraag die ik mezelf ook al een tijdje stel.
2. Boxershort, alleen niet in de kleur rood omdat ik weinig met rood heb.
3. Dat gemaakte afspraken niet nagekomen
worden en we op dat moment
iets anders moeten verzinnen.
4. Hobby`s heb ik weinig (EHBO en STICHTING)
vrienden heb ik naar mijns inziens genoeg.
5. Deel voor de trouw, deel op de spaarrekening en mensen die in hoge nood zitten zou
ik helpen.
6. Nee niet ideale man, iedere gek z`n gebrek.
7. Eigen meisje, daar heb ik m`n handen vol
aan.
8. Melk, pindakaas krijg ik vanwege de lucht
niet door m’n strot.
9. Nee heb het druk genoeg met huidige taken.
10. Perenboom, dan heb je nog iets van terug dat
je kan gebruiken (schaduw en peren).
11. Waarom ik geen NEE kan zeggen en waarom
omdat ik ook wel eens zou willen weten waar
uiteindelijk de grens ligt!!!

1. Soms wel iets teveel bezig met
carnaval en voetbal?
2. Boxershort dan maar, string lijkt me niks
voor mij. Doe maar geen groene dan
ofzo?
3. 5 Dagen zware storm en stortbuien
4. Leider E2 voetbal team bij Ria-W
5. Uit eten met familie en een avondje
stappen met de raad en dames.
6. Nee. Als ik de vrouwen moet geloven
bestaat die niet toch?
7. Jennifer Lopez, om te kijken of ze er ’s
morgens ook zo uitziet als op de tv.
8. Melk. Ja, de witte motor hè!
9. Nog eens een keer prins van
Betekoppenstad te mogen zijn?
10. Een nijlpaard, dat vult goed op. Ben niet
zo’n tuinier.
11. Hoe lang zal Stichting de Betekoppen
nog bestaan? Waarom? Ach, geen
commentaar.
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Na de enorme opkomst afgelopen jaar,
de gulle bijdragen van de sponsors doch
vooral ook de vele positieve reacties
van deelnemers en publiek was het voor
ons Pierewieten niet moeilijk om te
besluiten ook in 2007 ”de Lichtparade” te
organiseren.
Op het moment van schrijven zijn we
pas gestart met het organiseren, neuzen
éénzelfde richting opzetten, vergunningen
en verzekeringen regelen en hopen dat we de
financiën rond krijgen maar we gaan ervan
uit dat wanneer u dit leest alles in kannen en
kruiken is.
Wat ons betreft wordt ”de Lichtparade” een vast
onderdeel van het Betekoppencarnaval en we

hopen dat nog vele jaren, door de inzet van
velen, het van ver toegestroomd publiek kan
genieten van de prachtige verlichte creaties.
Hoewel vorig jaar ”het weer” roet in het eten
dacht te gooien was de opkomst van zowel
deelnemers als publiek enorm.
Als dit keer de heren de Groff en Paulusma hun
relaties eens goed soigneren zal er dit jaar voor
een beter weertype worden gekozen op dinsdag
20 februari: (zonnig, droog, niet te koud en om
20.00 uur aardedonker).
Organisatorisch hebben we als vakman Alex de
Graeve aan de groep toegevoegd dus wat ons
betreft kan het niet stuk.
De opzet van de Parade op 20 februari zal

d’Erremenie
De mussen vallen nog steeds van het dak en
toch heeft de eerste Kerstman zich weeral in
het straatbeeld gemeld. Wat is er toch met dat
klimaat? Het ene na het andere record wordt
gebroken. Dat zou allemaal niet zo’n probleem
zijn als hierdoor de mens zijn biologische
klokje niet helemaal van slag zou zijn. U kunt
zich voorstellen dat dat klokje normaliter
rond de 11e van de 11e langzaam, maar zeker
z’n carnavalsritme gaat slaan. Maar niets is
minder waar. Bij deze temperaturen staat niet
een geblondeerde gele rakker op het netvlies
gebrand, maar de drang naar een exotische
cocktail overheerst.
Dus u begrijpt dat de uitnodiging namens de
redactie om de jaarlijkse bijdrage voor het
Betekoppen-cluborgaan in te leveren insloeg
als een bom. Nu al?????? Jawel, wist onze
onverbiddelijke eindredacteur te melden.
Kortom, ook de Harmonie (of d’Erremenie) kan
zich gaan opmaken voor de 4 dolle en leutige
dagen. Het aloude ritueel begint weer, van
onder de grote stapels muziek op zoek naar het
boekje met ”de Kop” en ”Maak zo van je neus
nie”. Ook dit jaar zullen verschillende repetities
gewijd worden aan de carnavalskrakers van
weleer en de wat nieuwere deuntjes.
Toch hebben we als Harmonie al een prachtige
generale achter de rug. Tijdens ons traditionele
najaarsconcert in de Vlaanderen zijn enkele
mensen gehuldigd voor de vele jaren trouwe
dienst. Een daarvan Roger, beter bekend als
Rezjee Suukerklont speelt reeds 50 jaar in ons
gezelschap. Reden voor een feestje. De eerste
helft van het programma was het klassieke
concert van de Harmonie. Het hoort uiteraard
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hetzelfde zijn als afgelopen jaar en voor meer
informatie, reglement, routebeschrijving en
opgave (voor 12 februari) kunt u weer terecht
bij onze secretaris.
Als de autoriteiten weer akkoord gaan starten
we weer aan de Oostkade en trekken weer
langs dezelfde route als vorig jaar door ons zo
dierbare Betekoppenstad.
Wij rekenen weer op jullie als deelnemers
dan wel als enthousiast publiek en wensen u
allen een bijzonder leutige Carnaval en een
geslaagde Lichtparade.

van lol
en leut

C. S. de Pierewieten
www.pierewieten.nl
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niet om van jezelf te zeggen
dat het erg goed klonk. Dus
doen we dat dan ook niet.
Als echter onze burgervader
Lonink zonder blikken of
blozen de vergelijking durft
te maken met het Zeeuwse
Orkest, dan begrijpt u dat er
op het podium velen zaten te glimmen van
trots. Na de pauze was er een programma
samengesteld met enkele carnavaleske
hoogtepunten. Eerst kwam de ’drumband’ van
de Harmonie op in de bezetting, die nog door
Roger is opgeleid. Een feest van herkenning, die
nog overtroffen werd door een vrijwel complete
Boerenkapel. Wederom galmde ”Rosamunde”,
”When the Saints”, ”De Purperen Hei” en vele
andere klassiekers door de zaal. Bij menigeen
moest er een traantje weggepinkt worden. Dat
waren nog eens tijden!
Maar na deze terugblik, maken we ons nu
weeral op voor een volgend evenement:
het 110-jarig jubileum. De speciaal in het
leven geroepen commissie heeft al enkele
schitterende ideeën, dus houd alvast het
weekend van 2 juni vrij.
Maar voor we zover zijn maken we ons op
voor de klassieker in februari: het ophalen
van de Prins, de Grote Optocht en de
Kinderoptocht en daarnaast spelen vele leden
ook in de avonduren mee in de verschillende
dweilbandjes. Kortom aan een èrke muziek zal
het niet ontbreken.
Allez tot mee die doage.
Uw Jubilerende Erremenie
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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 vervolgens 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 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!

Beste carnavalsvierders, op dit moment, op
de valreep van 11 november ebbe we nog
niks uit te legge.
We horen al een zucht van verlichting gaon
deur ’t Sas, maor maokt julder nie benauwd,
we gaon nog wel wa vinne. En ajje der
zeker van wil zijn wa d’amme dan uit te
leggen èn dan zajje mee tie daoge toch naor
de stoet moete komme kijke. Gaon ze der
nou wel zijn of nie die manne. Stel het je
maor es voor dajje nao 15 jaor ineens niks
meer uitgeleed krijg, gao je dan nog wel
lekker kunne slaope? En slaopeloze nachte da
kunne we julder nie aondoen...
Ou-et-leuteg, d’UITLEGGERS
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In oktober herdachten wij dat het 50 jaar geleden is dat we in Betekoppenstad overschakelden naar een gestructureerde carnavalviering.
Eerder in 1956 (tijdens de zondag van het carnaval) trok een aantal enthousiastelingen voorzien van orgelpijpen van wijlen Bram le Coq en
ver-gezeld van toen nog de Stedelijke Harmonie
‘De Vereenigde Vrienden’, nu ‘de Erremenie van
Lol en Leut, naar de ambtswoningen van burgemeester Reinhard den Boer. Staande de bijeenkomst werd toestemming gevraagd om ons
carnaval meer inhoud te geven, de edelachtbare heer burgemeester vond het goed. Kort
daarna werden de eerste bijeenkomsten belegd.
Op de zaterdag van ons carnaval in 1957 werd
Eugiene Andriessen uit het ruim van één der
beurtvaartschepen van rederij Voerman door
een ooievaar gehesen en als eerste prins afgeleverd aan de Westkade. Het carnaval nieuwe
stijl was geboren. 50 jaar geleden, wat is er intussen veel veranderd. Toen vierde alleen Sas
van Gent carnaval in Zeeland, nu viert men het
vrijwel overal, in Terneuzen zijn ze trots dat in
zeker drie deelgemeenten een Prins Carnaval
de scepter zwaait. Sas van Gent kende gelijk
een, zij het aarzelend, begin van een vierdaags
programma. De ontvangst op het balcon van
het gemeentehuis. Het drinken van de champagne in ‘de la Bourse’, er was al een ‘Boerenmaaltijd’, eerst aan de Poelstraat, later aan het
Lepoutreplein, dan aan en nog steeds aan de
Wilhelminalaan. De ‘Oude Wijven’ kwamen voor
het eerste op straat. De optocht trok toen al
publiek, de maandag kwam aarzelend op gang,
de dinsdag kende in Hotel Rotterdam het eerste feest voor de ouderen en de carnaval werd
besloten op de Grote Markt rond de pomp. Nu
kennen we een volledige zaterdag, met de ‘Betekoppenjacht’ met een sterk groeiend deelnemersveld van het ‘betezaad’.

De ontvangst van de Prins en zijn gevolg op
het balkon van het gemeentehuis, de ballonnenwedstrijd, het eerbetoon aan ‘Nar Cesar’ het
aanslaan van het eerste vat, het huldigen van
de prijswinnaars van de etalagewedstrijd, de
ontvangst in de Burgerzaal, de ‘Boerenmaaltijd’,
de optocht van ‘Oude wijven en de Boeren’, de
ereprijzen voor deze categorie. De nog steeds
groeiende waarlijk ongeëvenaarde optocht, het
gesloten staan van ‘De Speye’ en ‘De Roselaer’
en maar klagen dat we te weinig café’s hebben!
Maandag een prachtig straat- en familiecarnaval, met de leutigste leurder, het dweilbandfestival, vooral de ‘Spiekerscorner’. Dinsdag, het
snel groeiende in kwantiteit en kwaliteit van de
‘Kinderoptocht’ en de middag het feest van de
ouderen, dat feest evolueert langzaam naar een
amusementsmiddag. Is er veel veranderd in de
voorbije vijftig jaar? Zeker, alles is massaler
geworden, steeds meer mensen doen mee aan
deze vijfdaagse die nu al op vrijdag begint, met
het bezoek aan de scholen, de sukkelaars in het
ziekenhuis en de iets mindere sukkelaars thuis.
De tradities blijven gehandhaafd, gelukkig
maar, ook het overwegend droge weer tijdens
de optocht op zondag. Waar we bedroefd om
kunnen zijn is het wegvallen van vele bekende
gezichten, hen herdenken we in stilte maar ze
zouden het nooit goed gevonden hebben dat
we droefenis blijven tonen, ze waren er zelf te
graag bij en toonden dat in die dagen. Tradities bleven zo ook in 1957 toen Sas van Gent
een gemaskerd Carnaval kende, tegenwoordig
worden er nog maskers of bijna maskers gedragen, in de vorm van boerkas, maar dat is meer
om op te vallen en niet om je te vermommen.
Daarbij moet gezegd worden dat dat buiten ‘Betekoppenstad’ gebeurd, wij zijn daar niet tegen
maar alléén tijdens ons vijfdaagse familiefeest!
Daarna zijn we en doen we ‘normaal!’.

Hallo Betekoppen,

Verder willen we de organisatoren
van de ouwe wijven optocht een compliment geven, hoe ze dat evenement
vorig jaar georganiseerd hadden. Wij,
als Kommeeren, mochten dat vorig
jaar aan elkaar zeveren en mee al die
schone mokkels, was dat niet altijd
eenvoudig.
Het zou wel leutig zijn, als er dit jaar
wat meer ouwe wijven en venters
meedoen.

Hierbij een berichtje uit het Kommeerenkamp.
We zijn er nog niet helemaal aan uit, wat we
gaan bouwen dit jaar. Plannen hebben we genoeg, maar ze veranderen nog al eens. Daarom
weten we nog steeds niet, in welke categorie we
gaan meedoen. Vorig jaar hadden we ons laten
inschrijven bij de trio’s en kwartetten. Dat was
heel leutig, maar we werden verslagen door
mannen die een ladder gemaakt hadden. Het
was precies echt en dat vond de jury ook. We
hebben dan ook verschillende vergaderingen
in ons clubhuis de Reseda gehad, hoe wij als
serieuze vereniging nou verder kunnen gaan.
Verschillende keren moest de voorzitter de
vergadering dan ook schorsen, omdat de leden
er niet uitkwamen. Hoe we dus tijdens de stoet
ons zullen presenteren, zal
voor iedereen en in het bijzonder voor ons wel een verrassing zijn, maar het zal wel
weer leutig zijn.

DE KOMMEEREN

d’UITLEGGERS
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Enfin, wij gaan verder met onze voorbereidingen voor Carnaval en met
onze vaste mensen, die ons altijd
steunen, zal het weer wel lukken.
Iedereen een leutige
Carnaval toegewenst,
De Kommeeren
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”Ier Zijme” gaat terug in de tijd van het
bruisende Sasse nachtleven...
Beste carnavalsvrienden,
”IER ZIJME” heeft zich er in de optocht, gesteund
door het schone weer en de klanken van vriend
Eddy’s ”Shanghai Amai Amai” pling-plongend
doorheen geslagen. We wilden graag bevestigen,
en dat is aardig gelukt:
1e prijs + wisselbeker optocht Westdorpe en 1e
prijs + wisselbeker B-wagens optocht Sas van
Gent!
Toen tijdens het opstellen op het Suikerplein
onze draak eventjes onzacht in aanraking
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kwam met een kraan kregen we het
Oosters benauwd maar gelukkig
konden we zonder kleerscheuren op
pad.
Wat opviel bij de B-wagens was dat
niet alleen de wijzen (wij dus…) maar
ook de Keutelaors uit het Oosten
kwamen.
Onze eigentijdse Chinese prins
carnaval ”Jacky den Eersten” heeft
heel wat nieuwe vrienden gemaakt en
wist niet dat Sas zo groot(s) is tijdens
carnaval.
Het thema
”in ’t Sas ejje
2 sjinezen,
carnaval 4 je
mee dezen” werd door
onze trommelende
dames nog eens extra
onder de aandacht
gebracht bij het talrijk
opgekomen publiek.
Dat we de smaak goed
te pakken hebben blijkt
wel uit het feit dat we
vroeger dan andere
jaren aan de slag zijn
gegaan.

kende en het nachtleven bruiste. We gaan die
tijd van toen op geheel eigen wijze vorm geven,
het wordt cabaret zoals je dat alleen in Parijs
nog tegenkomt!
D’r wordt mee kruid geschoten, een scheve
schaats gereden en de jeugdprins duikt weer
op...
Veel plezier en tot mee die daogen……

Brasserie d’Ouwe Brug,
bij Ronald & Henny, is
onze vaste thuisbasis,
bekeropslagplaats en
filmtheater.
Onze inspiratie voor
2007 hebben we
gevonden in de tijd dat
Sas nog vele buurtcafés
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Het 1ste bericht
van WACOSTA
Betekoppe, julder zoen zegge, wie of wa d’is
WACOSTA? Awel, t’is in feite niks nieuws,
wan me zijn al een paor joar op de
maondag naodrukkelijk aonwezig.,maor
in die Betekopgazet emme nog nooit iets
geschreeve,vandaor damme ’t nou doen.

Me zijmme begonne as mazjorettepulluton,
me nemme al is rondgeloope as kinderkoor
de lapzwansjes, me nemme mee veel sukses
de stammenees is op z’n kop gezet as
Spaonse dansers en danseressen mee de
passo doble en me zijmme al is as reggee
band gewist. De naom Wacosta is in feite
ontstaon mee damme toen mee z’n achten
die Spaonse dans deeje.
Amme in een cafe komme en menemme
be-steld, dan vraoge me vaneigus altijd
Wacosta? D’as Spaons, volgus ons. Me
nemme nog nie besloote wa damme van’t
joar gaon doen, op Zotte Maondag, maor
me nemme in januari vergaodering en dan
zumme wel iets vinne.
Meestal is’t iets mee muziek, maor je za
WACOSTA in ieder geval de maondag wel
ergus teehekomme.Moes je een van die
manne zien, weet je wa da je dan moe
vraoge?
Suust, WACOSTA
Maor, pas op ee, wan messchiens vraoge ze
tan ook wel iets, mee vraog twee daorbij,
Wacosta?
Uitkijke mee tie gaste.
Maor alli, ierbij emme n’ons defenitief
voorgesteld, via de gazet, me zumme de
maondag zeker vanaf een uur of alf tien
aonwezig zijn, dus ajje ons tegekom weet je
wa dajje moe vraogen, ee?
WACOSTA
De leut en tot de maondag van carnaval.
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Tsja, wat is dit nu weer hoor ik u denken? Nou, dat zal
ik u vertellen. Wij vonden dat het tijd werd om weer
eens echte, lekkere muziek te maken. Maar alleen,
tegenwoordig is alles zo modern, daar is niks meer
aan. Vroeger, toen konden ze nog eens muziek maken.
Weet je het nog? Op zondag in de kerk? Dat was
pas muziek! Het Sasse Jongerenkoor met hun
inspirerende liederen, die iedereen mee kon zingen
(tsja, elke week hetzelfde repertoire, dan weet je
het op den duur wel). Maar wel muziek met een
boodschap, een missie, een hogere hand. Ja, ja, dat
was nog eens muziek. En niet zomaar, maar ook nog
eens begeleid door het magnifieke geluid van het
Cuyperskerk orgel. Toen nog maar met 16 registers,
maar een kniesoor die daar op lette.
Wij vinden dat het tijd is om deze groep muzikanten
eens op te sporen en een kleine toernee door Sas te
maken. En hoewel menigeen wel een jaartje ouder
is zien de meesten er nog fantastisch uit!

Het Cuyperskerk
orgel

✔ In 1927 gebouwd is...
Door de Fa. Pels uit Alkmaar...
✔ Het zuiver pneumatisch is...
✔ En sinds 1982 21 registers telt...
✔ Met daarbij 1224 pijpen...
✔ De akoestiek in de kerk
buitengewoon goed is...
✔ De orgelcommissie
elk jaar 4 concerten
regelt?

et?
i
n
t
a
d
u
Wiswtij ook niet hoor...

Nou

Deze gouden combinatie gaat nogmaals
de show stelen, let maar op!

De Woedies:

”wa da dut ga worren, da zien julder vanzelf wel...”
Het valt natuurlijk niet mee om zo vroeg in
’t seizoen al een stukje te schrijven over wa
dan me amaol gaan doen. Wemme net de eerste
vergadering achter de rug, dus dat zeg nog niet
zoveel. Er moet nog een beetje gebrainstormed
worden.

Het kan dus nog alle kanten uit: we kunnen
jumpen (want dat is ín tegenwoordig), we
kunnen het ook wat rustiger houden en is op
de koffie gaan bij den één of den ander, of we
leggen ons is onder een boom wat uit te rusten.

Affijn je ziet, wij weten het nog helemaal niet,
dus kunnen we julder ook nog weinig vertellen.
Wat we wel weten is dat Maarten ermee gestopt
is. Na een paar jaar twijfelen is hij dan toch
eindelijk naar de Ventjes gegaan. We hopen dat
ie het daar leutig èt. Wij emme altijd veel leut
mee Maarten g’ad, dus Maarten: bedankt voor
al die jaren damme gebouwd èn.
In plaats van Maarten emme iemand gevonden
die alleen maar achter de schermen wil werken.
Hij ga niet mee in de stoet of zo, hij komt ons
alleen maar enorm helpen.
Awel, we zoeme zeggen: tot mee die dagen en
wa da dut ga worren, da zien julder vanzelf
wel.
De Woedies
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We gaome d’r weer un schoon projekt van maoke
Betekoppe,
Ier emme weer un berichje van de Keutelaors.
Di jaor gaome voor den vierde keer mee rijen in
den optocht van t sas en me gaome
vaneigus ook weer mee doen aan de licht parade. Afgelopen zomer emme un grote barbikjoe
georganizeert bij een van onze leden van onze
club,wa tevens onze jaor verhaodering was.
Bij die barbikjoe emme vaneigus ook nun pintje
gedronken en bij da pintje zijn we op un
idee gekomme wa me dees jaor gaon maoken
voor carnaval.
We hopen vaneigus nie da me weer het zelfde
en als die van da carnavalsgezelschap Ier Zijme.
Het leek er even op da de Keutelaors di jaor nie
konden bouwen omda me noodgedwongen
uit onze bouwplaats moesten (die garazje boks)
en dan at da carnavalsgezelschap het wel
erg gemakkelijk gehad en daar emme vaneigus
weer un keer voor moeten verhaoderen.
Zoals je al weet is het in t’sas erg moeilijk om
un bouwplekje te vinden.
Me emme mee die tweede verhaodering un
meeltje gestuurd naar de Betekoppen om te
vragen of an zudder nog nun plekje over hadden in zulder loods om ons wagentje toch af te
kunnen maoken en me kregen gelijk un meeltje
terug van zudder dat ze un plekje over hadden.
Daor zijn me de Betekoppen erg dankbaar voor.
Afijn me gaome er weer un schoon projekt van
probeere maoken om toch mee te kunnen rijden in dun optocht.
de Keutelaors

*

pee es:
wij wensen iedereen un
zeer leutig carnaval en tot
mee een van die daogen.
BETEKOPPEN BEDANKT

1 ZONDER SNOR
Beste
carnavalsvierders,

Ook in tweeduuzend 7 zal 1 ZONDER SNOR,
weer akte de preezance geeve in de stoet.
Wa damme goan doen za je wel zien, in de
stoet, maor me gaomme in ieder geval prombeere weer zo hoet mogelijk voor de dag te
komme, net as voorig jaor.
Toen wiere me tweedes, op 1 punt van die sjappetouwers die an doar mee tien plank rondliepe. Je weet wel, Bart (E) N , Wessel D(EE) en
Maorten T(EE).
Die en ons een kloot uitgedraoit zo damme
suust nie konne winne, maor me gaomme
prombeere om d’ees jaor weer een beker te winne, zo damme die weer in onzen prijzekast bij
Ronald en Hennie, in den Ouwen Brug kunne
tentoonstelle.
We nemme altijd al bij d’eeste drie gezeete,
joa zelfs is een keer bij de B-waogus, maor
me n’ouwe me n’ons liever bij de TRIEJOOS en
KWAR-TETTE.
Nou damme ’t toch over Hennie en Ronald
en, die bedanke me vaneigus weer voor ulder
sponsuring, waor amme al jaoren op meuge
reekene. Ook bedanke me vaneigus Jan Vereecke voor het gebruik van de bouwplaats in z’n
loods. Me ziemme d’r weer al naor uit amme
daor weer me al die bouwers in de loods t’oope
zijn. Da’s toch ieder joar weer iets eel speesjaols en eel leutig.

Iedereen die a toar bouwt, doe weer onhelooflijk zijn best om mee iets schoons en leutigs
voor den dag te komme in de stoet.
T’is wel t’oope damme daor kunne blijve bouwe, want anders krijge al die groepe dia an
daor zitte groote prombleeme om een andere
bouwplaots te vinne.
Opelijk steekt de Hemeente een antje toe, wan
ta zoe toch wel eel zonde zijn, an al die bouwkluppen daordeur zoen moete stoppe.
Me dinke me een schoone taok voor onzen
splinternieve Wetouwer, Frank, as echte karnavalsvierder moe tie da prombleem maor is
anzwingele bij die gaste, op ’t Hemeentenuis in
Terneuze.
Teevus wille me van de geleegenheit gebruik
maoke om ’t volgende aon te kondige:

Voor de deelnemers van de stoet
die an nie naor de Boeremaaltijd gaon
’t volgende:

GROOTE SNERTMAOLTIJD OP
ZAOTERDAG 17 FEBRUARIE 2007

Eerste hulp bij carnavals ongevallen
Ook tijdens carnaval zullen weer vele vrijwilligers van ”EHBO
EHBO Sas van Gent”
klaar staan om bij eventuele verwondingen eerste hulp te verlenen.
Nieuw voor dit jaar is dat ze te herkennen zijn in uniform met de
kleuren blauw/geel en dus niet meer in de rode bodywarmers.
Wij zijn te vinden met onze EHBO post op het politie bureau op het Keizer Karelplein en alle
horeca ondernemers weten hoe zij ons telefonisch kunnen bereiken. Let wel op we zijn niet
24 op 24 uur bereikbaar. Nog een woord van dank aan de politie voor de goede samenwerking en
de ruimte die ze voor ons afstaan.
Namens ”EHBO Sas van Gent” iedereen een leutige, maar ongevalsvrije Carnaval 2007
Namens bestuur en leden,
Carlo Goethals

Misschien èn
jullie ons wel al
es zien spelen,
bijvoorbeeld mee
’t prinsenbal of
op ’t dweilbandfestival.
Of è je al over ons
oren vertellen,
want ja, je weet
hoe da in ’t Sas
gaot.
Maar wie zijn we
dan eigenlijk?
We zijn eigenlijk
allemaol muzikanten
bijeengeraopt uit
d’erremenie van Lol
en Leut, d’erremenies
van Terneuzen,
Philippine en
Biervliet, Tandsjen
Bei, Honkers
BrassBand,
Komtatege, De
Kadees, Valtatege,
RazorBlade, De Slikmossel, Beet City
Jazz Band, Zonder Drank Geen Klank,
K’s en de Belgen, de Boerenkapel, de
Ventjes, Dalve Zoole, Young Ones,
Blues Brothers Revival Orchestra,
Absolute Beginners en slagwerkgroep de
Vliegende Hollander. Sinds kort speelt
zelfs de voorzitter van de Vogelpiek
(Raad van Elf van Vogelwaarde) bij ons!
Toch redelijk wat bij mekaor, en dat
ondanks maor 16 leden op dit moment!
We zijn er dan ook nog nie helemaol
uit of we nu wel of nie gaon spele mee
carnaval.
W’èn ‘t al zo druk mee van alles en nog
wa. In ieder geval zal je ons vast wel
tegen kommen mee tie daoge. Is ’t dan
nie mee den Orange Band, dan is ’t wel
mee den Erremenie, een dweilband,
een carnavalsvereniging of gewoon
”loslopend”!
In ieder geval tot dan!!!
Orange Band
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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!
Tenslotte nog even iets over de dinsdagmiddag. Allereerst is er
natuurlijk de miniparade. 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 een
leuk optreden, waarna de prijsuitreiking van de miniparade
en de kleurwedstrijd begint. Wie wint er iets én wie wint de
hoofdprijs, de “Johan de Block trofee”?!(wisselbeker).
Hierna is het écht tijd om naar huis te gaan en is er voor iedereen
nog een mooie medaille en wat lekkers!
Dat is wat we jullie nog even wilden laten weten. Verder hopen we dat
jullie weer veel lol en leut hebben tijdens die dagen.
Groeten van de Raad van Elf Alaaaaf!!!

Uitslag ballonnenwedstrijd 2006
Op zaterdag 15 april 2006 vond in café ‘t Schippershuis de prijsuitreiking
plaats van de ballonnenwedstrijd. Prins Michelangelo reikte samen met
Gerben de Block van Assurantiekantoor de Block de prijzen uit aan de
verschillende winnaars.
De uitslag was als volgt:
1. Sem Dhaene
2. Veerle Dezutter
3. Maaike van der Vliet
4. Esmee Sijnesael
5. Niels Kalsvel
6. Celina Riemens
7. Job Verduijn
8. Tycho Herman
Eigenlijk waren er dit jaar geen 8 maar 9
prijswinnaars. Ook Ed van der Hooft was
dit jaar namelijk in de prijzen gevallen.
Er was echter 1 probleempje: als konijn
kun je namelijk geen prijs winnen. Toch
vonden de mensen van Assurantiekantoor Johan de Block dat ook Ed een
presentje had verdiend en hij heeft de
speciale konijnensnoepjes dan ook goed
laten smaken!!
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Het ’Schepentrekkerspad’ door Sas is door
Carnavalsstichting de Betekoppen voor even
omgedoopt tot ’Betekoppenpad’, loop even mee
op dit pad en zie bekende plekjes in ons’ Sas...
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Gelukkig...
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in de Ban van de Ring
De Papzakkers

Daar klonk’ie weer: de bekende deun van Windows om
aan
te geven dat er een nieuwe mail binnen is. Een blik op
de kalender was voldoende om zonder de mail te
openen te weten dat een van onze roze gerokte leden
het tijd vindt worden om eens rond de tafel te gaan,
een Pimpeltje te scoren, Carlo te plagen en eens van
gedachten te wisselen over de komende optocht. Wat gaan
we van het jaar weer eens doen?

Grappig is dat tijdens zo’n vergadering ongelooflijk veel
de revue passeert, maar als je kijkt hoelang we over
deze cruciale vraag praten dan zou je verschieten. De
vele handboeken over efficiënt vergaderen kunnen
gelijk de openhaard in. Want we hebben gezellig
gebabbeld, geleuterd, gedronken, gelachen, Carlo achter
z’n vodden gezeten, getoast met Duitse en Engelse
”halve liter klanten”, en opvallend kort zijn enkele
ideeën, gedachtenspinsels, tekeningetjes, boekjes met
voorbeeld plaatjes over tafel gegaan. En toch: efficiënt
vergaderen betekent kort maar resultaatgericht
praten. En dat hebben we: we zijn deruit.
Uw Papzakkers staan weer klaar voor u.
In het weekend van 18 februari kunt u weer een
vrolijk gezelschap dames door de straten
van Sas zien schuiven. En het gaat weer de moeite zijn.
Of roze de hoofdtoon gaat voeren, het karretje groot
gaat uitvallen,de muziek een allegaartje is of een doorlopende
herhaling van een grote kraker, het bouwmateriaal voornamelijk
foam is, het karretje op vrouwkracht voortgestuwd wordt, de
draaiende onderdelen handmatig in beweging gezet worden, de
ring door de neus gaat of alleen om de vinger, de vlag in top
gaat of door een welwillende supporter gedragen wordt of...
Dat weten we allemaal nog niet, maar leute gaan we hebben
en u met ons, daar kunt u van verzekerd zijn.
Zo, genoeg op ons borst geklopt, we gaan het een en
ander eens gaan uitwerken.
Uw rozegerokte Papzakkers

1

111

11

v a

3
3
JA A
R

club

CLUB
n

van

In 1974 werd het Donateurs-genootschap ’De Club van 111’
opgericht. Het idee kwam van dokter Frank (Puijlaert) met
als doel de stichting ’De Betekoppen’ wat financiële ruimte te
geven.
De leden doneerden honderd
en elf gulden per jaar, het geld
werd direkt naar de stichting
doorgestort met als voorwaarden
het te besteden aan:
- verhoging van de prijzen voor
de optocht
- een gezellige middag voor de
ouderen
- kinderoptocht
- een attentie voor de zieken.

ouwe mannen optocht tijdens
het Carnaval. Wilt u het Sasse
Carnaval ook ondersteunen door
lid te worden van de Club van
111?
Dan kunt u dit doen door
overmaking voor volwassenen
50 euro, eventueel voor de
partner 25 euro en kinderen tot
16 jaar 10 euro op nummer
26.98.95.191.

Deze regels bestaan na 33 jaar
nog steeds met als uitbreiding
initiatieven die het Sasse
Carnaval nog beter op de
kaart zetten en financieel te
ondersteunen.

Om 33 jaar in gepaste vrolijkheid
te vieren worden de leden uit
genodigd voor een receptie bij
aanvang van het Carnaval.

Als voorbeelden gelden hier de
verlichte optocht en de nieuwe
opzet van de ouwe wijven en

Co Torbijn
Luc de Meijer
Jan Sanderse

Hallo beste Carnavalvierders
in Betekoppenstad en omstreken,
Zoals jullie wel kunnen zien zitten we
in Philippine ook niet stil en proberen we
toch weer elk jaar om een complete Raad
op de been te krijgen om de vele taken
die we als Carnavalsstichting hebben te
kunnen vervullen.
Dit jaar kunnen we melden dat we bijna voltallig
zijn (één persoon staat nog niet op de foto) en zeer blij
zijn dat we dit hebben kunnen realiseren want het valt nog
steeds niet mee om mensen zover te krijgen om met de
Carnavalsdagen Raadslid te zijn of zelfs Prins.
Veel mensen storten zich liever in het feestgedruis
zonder verdere verplichtingen, wat ook nodig is
natuurlijk om er een gezellig en geslaagd feest van te
maken.
Wij wensen in ieder geval iedereen die gaat
feestvieren veel plezier toe en ook de bouwers van de
verschillende creatie’s veel succes en voorplezier.
Wij groeten jullie met een drievoudig Alaaf, Alaaf, Alaaf...
De Mosselkrauwers, Philippine

Nog geen 50 jaor, maor o’k di’ jaor weer wel d’n enige Echte op internet: www.betekoppen.com
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De Betekop blikt terug: 2006
De Deadline, de deadline...., deze
kreet schreeuwt alweer enige
weken door m’n hoofd. Ik zie
gelijk op m’n netvlies een wild
om zich heen slaand mannetje,
het schuim op de mond, wilde
haren, vuurspuwende ogen,
schoppend tegen stoelen...
kortom een redacteur met nood.
U kent dit soort types wel uit de
vele films die gemaakt zijn op de
krantenredacties van de Wallstreet
Journal, the Washington Post, gespeeld
door Orson Wells of een van die
andere coryfeeën. Deze taferelen
spelen zich nu waarschijnlijk ook af
op de burelen van de Betekop. Want
elk jaar moeten ze uw geschiedschrijver
weer achter de vodden zitten om toch
maar tijdig de kopij binnen te hebben
voor de layouter of opmaker. En ook dit
jaar is het weer niet anders. Alle goede
voornemens ten spijt. U begrijpt als
opvoeder sta je wel aardig in je hemd.
Want elke avond sta je de kleintjes
weer wijs te maken dat ze tijdig met
hun huiswerk moeten beginnen, want
dat ”last minute” werk da’s niet goed.
En wat nog pijnlijker is, uw historicus
weet er zelfs het broeikaseffect bij te
halen om toch maar te verklaren waarom
hij weer zo laat is. Klimaatverandering?
Te laat met je stukje? Veel gekker
moet het niet worden. En toch hoor
ik vele echte carnavalsvierders om mij heen
verzuchten: nou zitten we nog regelmatig in
het zonnetje met een lekker glaasje bier in de
hand en toch moeten we alweer opdraven voor
de verkiezing van de nieuwe prins, moeten
we een stukje schrijven voor de krant of weer
een datum prikken voor de traditionele aftrap
vergadering in het clublokaal. Nee, het valt
niet mee tijdens een hittegolf het gevoel van
het feest der feesten op te roepen.
Maar genoeg gezeurd. We zijn toe aan de 11e
Terugblik, een jubileum zowaar. In 1997 heb
ik voor de 1e maal de pen ter hand genomen
om eens rustig terug te kijken naar het festijn
van een jaar geleden. Weliswaar was ik 1 jaar
echt te laat met inleveren, waardoor de
Terugblik niet geplaatst kon worden. Toch
heb ik ook toen een blik teruggeworpen,
voor eventuele latere naslagwerken.
De carnaval 2006 mocht niet klagen over
aandacht in de verschillende media. U
weet dat we in Sas vaak het idee hebben
dat de oudste georganiseerde carnaval
nogal eens onderbelicht wordt in de
regionale pers. Maar zoals gezegd dit
jaar geen klagen daarover. Het initiatief
lichtjesparade is breed uitgemeten.
Maximaal TV had een voorbeschouwende
reportage, de kranten idem dito, De
Vliegende Hollander ook, en zowel Omroep
Zeeland als AVS brachten de lichtjesparade
op de buis. Dus voldoende coverage. Dat
die lichtjesstoet een prima idee was bleek
ook wel uit het feit dat in Klooster ook snel
een verlichte optocht georganiseerd moest
worden. Ook hier weer de voortrekkersrol
van de Betekoppencarnaval.
Een hele tijd zijn
we in het onzekere
gebleven over het
al of niet open zijn
van café ’t Oud
Sas. Gelukkig is er
een ondernemer
uit Terneuzen
(”of all places”)
bereid gevonden
om tijdens de dagen
der dagen deze
zaak te runnen. Dit
voorkwam dat we
een hele Westkade
hadden zonder
tussenstop.
In de voorbereiding
op het feest is bij enkele
carnavallers het idee
ontstaan om de aloude
traditie van de ouwe
wijven optocht nieuw

leven in te blazen. Deze traditie begon duidelijk
slijtage plekken te vertonen. Maar het zou
bloedje zonde zijn als we op zaterdagavond de
gemaskerde ouwe ”bezekes” zouden moeten
missen. Er is behoorlijk geïnvesteerd in ideeën
voor die zaterdag avond. Dat beloofde wat.
Deze carnaval was ook een week voor de
gemeenteraadsverkiezingen en wat zou dat
allemaal gaan opleveren? In de gemeenteraad
van Terneuzen is enkele weken voor de
carnaval de cultuurnota besproken. En
uiteraard waren er enige opportunisten in de
raad die hier hun kans op wat extra publiciteit
zagen. Want was carnaval geen cultuur? Ja
natuurlijk, dus carnaval verdiende dan ook een
aparte paragraaf in deze nota. U begrijpt, die is
er terecht dan ook ingekomen. Carnaval is een
brok cultuur en dat mag iedereen weten.
Voor de verkiezingen worden ook de nodige
debatten georganiseerd, zo ook in Sas van
Gent. En wie stal hier de show?
Niet een van de ”saaie” politici, maar onze eigen
Spieker Ronald Möring, die de heren achter de
debattafel middels de nodige sneren met de
beide beentjes terug op de grond zette.
Tijdens het traditionele wagentjes kijken
werden de heren politici/bestuurders in de
loods op het voormalige CSM-terrein uiteraard
weer bestookt met vragen van verontruste
bouwers. Wanneer gaan die grootse plannen
van de Sasse Poort nu eindelijk door, en
wat betekent dit voor de bouwloods? Met
het gekende politieke tact werd deze vraag
beantwoord. ”Voorlopig geen zorgen maken,
maar het probleem heeft in ieder geval onze
aandacht”
En ja, dan is daar weer die laatste week.
Mensen worden behoorlijk zenuwachtig. Komt
ons wagentje op tijd klaar, is m’n bestelde
pruikje op tijd binnen, zijn de kostuumpjes
op tijd genaaid, kan ik alles wel vinden op
zolder, heb ik genoeg pekelharing in huis,
wanneer kwam die kennis uit Amsterdam ook
alweer slapen en kwam die vriendin nu wel of
niet mee, heb ik wel genoeg slaapplaats, toch
nog maar gauw even stofzuigen, want dat zal
tijdens die dagen er wel niet van komen... Een
veel geslaakte zucht in deze voorbereidende
dagen ”ik wou dat het al voorbij was”?????????
Een kreet die je niet meer hoort als het festijn
eenmaal losgebarsten is.
In deze week worden in de verschillende
clublokalen al de nodige voorbereidingsrituelen
beleefd. Van Pimpeltjes dinsdag tot.... vul zelf
maar in. Het lijkt of het feesten steeds vroeger
begint.
Zoals gezegd is in de media de nodige aandacht
besteed aan het feest. Daarnaast is er deze
carnaval een nieuw fenomeen geïntroduceerd:
de Webcam.
Via de website www.sasvangent.nl kon men live
de festiviteiten volgen. Vanuit het monumentale
pand op de Oostkade met zicht op de Rijnvaart
en de Stationstraat had men de dweilers in
het vizier (ongekende mogelijkheden voor
het argwanende thuisfront). Maar wat nog
belangrijker was: de Grote Optocht kwam live
op de computer voorbij.
Dus die Sasse emigrant in het zomerse Sydney
of die Sasse zakenman in het kille New York
Hilton kamertje hadden nu de mogelijkheid
zich via het laptopje toch even te laven aan de
unieke Sasse carnavalssfeer.
Maar ondanks deze wereldwijde mogelijkheden
was het initiatief uiteindelijk opgezet om de
bewoners van de Redoute de mogelijkheid te
bieden om vanuit hun verwarmde omgeving
toch het gevoel te geven er bij te zijn.
Op donderdagavond werd de aftrap weer
gegeven in de Rijnvaart door de verschillende
bouwers, die de dorstige kelen even kwamen
smeren. Voor velen is dit nog de zwaarste
avond, geen sluitingstijd en het lichaam is
nog niet helemaal ingesteld op het carnavals
regime. Dus op vrijdagmorgen wordt in menig
gezin rondgelopen met een houten kop. Het
is dan ook niet vreemd dat velen de vrijdag
dan ook maar vrij nemen. Men kan dan
rustig deze eerste kater verwerken, de laatste
voorbereidingen treffen en degene die kinderen
heeft kan zich ’s middags voor de eerste keer
optuigen voor een tocht door de Sasse straten.
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Zoals al enkele jaren gemeld, blijkt dat de
optocht van de Prins Frederik Henderik school
steeds meer allure krijgt. Naast de bezielende
aanwezigheid van de Prins en z’n Raad van
11, de vele (verklede) ouders, loopt er ook
een gewaardeerd muziekgezelschap mee. De
route wordt ook elk jaar serieuzer, van het
aanvankelijke rondje op het schoolplein tot
een volwaardige route: via de Noordweststraat,
Westkade, Gentse-en Zuidstraat, de Pomp terug
naar school. Ook het vele werk wat er geleverd
wordt door de ouders om de kinderen te kleden
en van karretjes en attributen te voorzien is
lovenswaardig.
Na deze optocht zien we dan ook nog
verschillende mensen een eerste rondje
maken langs de Sasse cafeetjes. Als verklede
bezoekers wekken ze bij het winkelende
publiek toch nog enige verbazing, da’s toch wel
erg vroeg.
En dan is het zover. Op vrijdagavond kunnen
we dan toch echt weg. Een eerste verkenning
van de cafés. En wie schetste onze verbazing?
Een nieuw café open. In de voormalige Rooie
’Oedt kon men nu ook een pintje gaan vatten
en deze zaak had op velen een speciale
aantrekkingskracht. Want was de opvolger
van den Oedt niet berucht om z’n pikante
uitstraling? Wat was er nou waar van al die
wilde verhalen? Dat moesten we toch zelf
eens gaan bekijken. Bij binnenkomst worden
we doorgeleid naar het achterste gedeelte.
Daar hangt een wat lacherige sfeer, want die
paal daar in het midden, die is er echt niet
voor de ondersteuning van het plafond. Nee,
daar zwieren toch die schaars geklede jonge
lenige dametjes rond? Na enkele schuchtere
blikken om zich heen te hebben geworpen
gaan de eerste durfals eens uitproberen wat
dat gevoel is om zo rond een paal te slingeren.
Naarmate de avond vordert worden de dansers
vrijpostiger, maar voor zo ver de geschiedenis
vertelt zijn de kleertjes aangebleven. Het
belangrijkste is wel dat we na al die jaren weer
een groei hebben in het aantal cafés.
Tijdens de avond werd de muziek verzorgd
door de Sexy Saxen (na het vorige kan deze
naam geen toeval zijn). Aan de deur van
verschillende cafés werd gecontroleerd of men
verkleed was. Indien dit niet het geval was kon
men wel eens geweigerd worden. Soms zijn
regeltjes nodig, maar niet iedereen snapt altijd
waarom. Het blijft wennen.
Op zaterdag gaan we het echte carnaval
openen. Uiteraard bedoel ik niet dat de
voorgaande dagen niet echt waren. Maar het
is nu eenmaal zo dat pas na overhandiging
van de sleutel door de burgemeester aan de
Prins het pas officieel carnaval is. Rond het
middaguur worden de kinderen verwacht in de
Sint Albert om daar een ballonnetje op te halen
en gezamenlijk met 3 (!) muziekgezelschappen
de Prins van het prinsenhof te begeleiden naar
het gemeentehuis. Ik heb al vaker aangegeven
dat de afstand vanuit het centrum voor vele
een remmende factor is. De opkomst van
de kinderen aan de St. Albert is helaas niet
overweldigend. Het lijkt soms of er meer
muzikanten zijn dan volgers. In de aanhef van
mijn stukje had ik het er al over dat het weer
soms rare trucen uithaalt. Maar deze zaterdag
werd het toch echt carnavalsweer. Zonnig,
maar flink koud. En u begrijpt dat velen (en
ook de politie) raar opkeek toen de optocht
aanschouwd werd door een meneer in z’n
zwembroekje. Velen liepen bij het zien van
deze zomerse outfit de koude rillingen over de
rug.
Na de overhandiging van de sleutel, het spelen
van de Kop bij het Beeld, het aanslaan van
het eerste vat kon de Betejacht voor de jeugd
beginnen. Ook in z’n derde jaar een geslaagd
evenement. Al bleek dat bepaalde attracties iets
te vroeg stopten waardoor de kinderen niet hun
volledige kaart volkregen, maar een kniesoor
die daar moeilijk over deed.
Na de klassieke receptie in het gemeentehuis
(waarin de Prins nog fijntjes wist te melden dat
de Terugblikker de grenzen van het deadline
verschuiven wel erg opzocht. En gezien mijn
inleiding heeft deze opmerking helaas niet
geleid tot beterschap). Bijna het voltallige
college was weer aanwezig. Het bleek dat de

heren en dame bestuurders
zich de luxe konden
permitteren om de bode tot
Bob te bombarderen.
Op naar de Boerenmaaltijd.
Dit jaar zou deze op een wat
andere leest geschoeid zijn.
Bij binnenkomst in de Speije
viel gelijk de grote catwalk
op, compleet met enorme
licht installatie. Hier zouden
zo meteen de oudjes aan hun
kroegentocht beginnen. Maar
eerst moest de voorzitter van
de commissie 4 x 11 nog even de
microfoon in
de hand nemen. Hij was tot de
conclusie gekomen dat 5 en half
jaar na het memorabele jubileum
de commissie z’n bestaansrecht
had verloren. Hij wilde de
Prins dan ook een sjek van
1500 Euro overhandigen,
met de opdracht deze te
reserveren voor de nieuw
op te richten commissie 5 x
11 en deze als startkapitaal
te oormerken voor het te
verwachten grootse 55-jarig
jubileum.
Na deze plichtpleging
was het woord aan Tonny
en Herman die op hun
onnavolgbare manier de
verschillende ouwe wijven en
peten over de catwalk joegen.
Helaas was de opkomst nog
niet erg groot. Maar dit had
waarschijnlijk te maken met de
koudwatervrees voor iets nieuws.
Volgend jaar zal er na deze
spetterende show wel meer
animo zijn om gemaskerd de
zaterdagavond te vieren.
De avond verliep verder rustig.
Een van de gespreks-onderwerpen
tijdens deze
carnaval was
de naderende
reünie van de
190 jaar
bestaande
Prins Frederik
Hendrik school.
”Ga jij ook?” ”Zou
die en die er ook
zijn?” ”Die heb
ik al in geen 30
jaar gezien, ben
benieuwd wat daar
van geworden is?”.
De carnaval op zich
is altijd al een grote
reünie. Mensen van
heinde en verre die
elk jaar weer hun weg
weten te vinden naar de
geboortegrond,
om samen enkele dagen
neren
feest te vieren. Dus reüneren
zijn we wel gewend, maar
zo’n schoolbijeenkomst
heeft toch altijd iets
speciaals.
De Deurdouwers
lichtten al een tipje van
de sluier op over hun
grootse plannen voor de
komende dag. Ze waren
allemaal verkleed alsof ze
rechtstreeks van de filmset
in een van de Hollywood
studio’s waren weggelopen.
En dan op naar de zondag.
Zouden de Deurdouwers weer
met d’n eerste gaan lopen,
wat gingen de Ventjes doen,
konden de Sloebers na een jaar
weggeweest te zijn toch weer de
draad oppakken?
En good old Pijke Zot, wat hadden
deze in petto? Nou ik kan u
verzekeren op deze met prachtig
weer gelardeerde zondag leverde
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De Betekop blikt terug: 2006
de optocht weer wat we ervan mogen
verwachten. Een schitterend schouwspel van
prachtige wagens, uitbundige groepen, enkele
kleinere gezelschappen, muziekkorpsen...
kortom niet de langste maar zeker de
schoonste van Zeeland en omstreken ging weer
door de Sasse straten. Voor de uitslag verwijs
ik u naar de kolommen in deze krant en voor
de vele foto’s van de optocht naar de website
van de Betekoppen. Prachtig om te zien dat
tegenwoordig na 1 of 2 dagen reeds vele foto’s
op de site zijn te bewonderen. Klasse.
Helaas hebben er tijdens de optocht enkele
wagens af te rekenen gehad met pech. Een arm
van de grote pop van Pijke Zot is eraf gevallen,
de Ventjes zaten een keer goed vast aan een
boompje. Maar alles gelukkig zonder al te veel
erg.
En uiteraard was er ook weer de nodige
discussie over de jurering. Zoals onze
Grootvorst altijd zei: ”ik zou niet graag in de
schoenen staan van de jury”. Ook dit jaar weer.
Kies je voor een stel leutemakende jongleurs
met een plankje of voor een minutieus
nagebootste molen? Kies je voor eigen bouw of
een prachtig gekocht bouwpakket? Vragen die
elk jaar weer de kop op steken. De verliezer zal
het altijd oneens zijn met de beslissers en de
winnaar vindt dat ze groot gelijk hebben. Voor
iedereen goed doen zal wel nooit lukken.
Speciaal werd stil gestaan bij het 50-jarig
jubileum van onze Ronald. Reeds vanaf z’n
zesde liep hij volgens eigen zeggen mee in de
optocht. Als eenling, wagenbouwer, trio, nar of
prins. Altijd van de partij. Een luid juichende
zaal kreeg de grote mond eindelijk stil en een
kus van z’n Annie deed zelfs enige traantjes
over de wangen lopen. Maar ja 50 jaar optocht
da’s niet niks.
De zondagavond was zoals de afgelopen jaren
gewoon is geworden, erg rustig.
Maandagmorgen. Weer vroeg uit de veren, want
de voor velen schoonste dag van de carnaval
kan niet lang genoeg duren. Dat eerste pintje
blijft een gevecht. Maar de opkomst was
weer geweldig, evenals de tentoongespreide
creativiteit.
Uiteraard kan ik slechts een greep doen uit
het enorme aanbod. De brandweer Spuit zelluf
hield de straten proper (pikant detail de wagen
was uit Hulst, dus de brandweer weet in ieder
geval waar je carnaval moet vieren). Voor een
Euro ten bate van het goede doel kon men
een taxiritje maken naar het volgende café,
een schoonmaakploeg wist nog meer schuim
te produceren dan de brandweer, enkele
bouwvakkers wisten met donderend geraas
de nodige tegels weer op z’n plaats te leggen
of was het juist los te trillen? Enkele Joden
brachten klaagzangen aan de klaagmuur ten
gehore, duikklub Blub Blub dook regelmatig
onder, je schoenen werden als nieuw bij een
gerenommeerde schoenpoetser, How deep is
your Dip? vroegen enkelen zich af, de leutigste
deelnemer was volgens de jury een groep
(post-)zaklopende Belgische postbodes, men
kon een blowtje doen bij Happy Sas (Jeroen
toch niet de eerste?), een dweilorgel Tandje Los
zorgde voor een vrolijk deuntje, de rijdende
rechter sprak recht wat krom was... Teveel om
op te noemen.
Tijdens een live uitvoering van de instant
klassieker Kapitein Rooibos, met muzikale
begeleiding van Tandsjen Bei donderde in de

Rijnvaart de charismatische zanger Heimw ee
Maik van de toog tussen het dolenthousiaste
publiek. Ras artiest als hij is zong hij liggend
op de grond rustig verder. Een uitzinnig
applaus was zijn deel.
Dan op naar de dinsdag. De Club van Hup
moest het deze keer zonder ontbijt doen in
de Rijnvaart. Dit kostte de uitbater wel enige
stoelen en tafels die met het grof vuil werden
meegegeven. De kaarters in de Reseda deden
hun boompjes voor een lekker stukje vlees
en de rest maakte zich op om met de
kinders de Grote Kinder optocht
te lopen. Echter het weer
was behoorlijk omgeslagen.
Sneeuw en wind gierde door
de Sasse straten. Lange tijd is
er getwijfeld of we toch wel
onze ronde moesten maken.
Was het niet beter binnen
in de Vlaanderen enkele
rondjes te lopen? Uiteindelijk
is besloten om toch de
weergoden te trotseren
en zie, bijna iedereen is
droog thuisgekomen. De
creaties waren weer als
vanouds mooi en divers, van
een eenvoudig kostuumpje
tot de meest geavanceerde
wagentjes. Door het slechte
weer zijn echter niet alle
wagentjes op komen dagen. Die
hebben het komende jaar niet
veel te doen, alleen het stof van
het foam kloppen.
In de avonduren kreeg de
lichtjesparade te maken met
dezelfde wispelturige weergoden.
Doordat rond de klok van zeven
het mooi droog was, bleek er veel
publiek op den dam te staan. Op
vele manieren kan men omgaan
met licht, van een eenvoudig
kaarsje tot een compleet
uitgelichte disco show.
Na het droge begin begon er een
dik pak sneeuw te vallen. De vele
toeschouwers zochten al snel de
behaaglijke droogte en warmte op
van de cafés. Voor de deelnemers
was het een zeer speciale ervaring al
die verlichte vehikels in een gestaag
neerdalende sneeuw. Pittoresk, maar
koud.
Na deze haast hallucinerende ervaring
werden de creaties naar de
respectievelijke loodsen teruggebracht
en kon men nog even nagenieten
met een goed glas. En dan op naar de
pomp. Alwaar een verkleumende prins
groots uitgelicht tegen een gordijn
van sneeuw, samen met de feesters de
carnaval uitwuifde en uitkeek naar de
editie van 2007.
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Zo’n stukje in de Betekop is natuurlijk bedoeld om voor
collega-carnavalsvierders een tipje van de sluier op te
lichten over wat een ieder in de naar polyester, verf of
foam ruikende bouwplaatsen aan het fabriceren is.
Natuurlijk is daar op het moment dat de
Betekop uitkomt al wel het een en ander over
bekend, maar dit jaar hebben wij bewust
besloten om het niet aan de grote klok te hangen.
Of dat ook gaat lukken? De tijd zal het leren.
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Tja, over tijd gesproken…

die begint
alweer
langzaamaan te
dringen
als
deze
krant in
de brievenbussen valt, want voor je
’t weet is het carnaval en
dan moet er natuurlijk
wel weer een wagen
klaarstaan. Uiteindelijk
wordt het altijd weer een
race tegen de klok… En
uiteindelijk komt dan
toch het uur van de
waarheid.

En weet je, als iedereen
nou altijd op tijd zou komen,
dan heb je natuurlijk
tijd zat. Maar
met al die Sasse
kwartiertjes (of
halfuurtjes),

komen we toch weer tijd tekort. Want overal
zijn klokken, maar nergens is tijd! En er zijn
natuurlijk wel momenten dat we letterlijk tijd
zat hebben, maar dat zijn dan die uurtjes die
we in ’t Schippershuis of bij Van Dam zitten.
Overigens komen we daar natuurlijk wel
altijd op tijd…daar kun je de klok op gelijk
zetten! Maar op tijd naar huis gaan???? Ach
ja, gezelligheid kent geen tijd.
Natuurlijk willen we in deze tijd toch ook nog
even van de gelegenheid gebruik maken om
alle sponsors, donateurs en anderen te
bedanken die de Ventjes op de een of andere
manier steunen. Het is toch altijd fijn als men
tijd, maar vooral ook geld voor je heeft. Want
tijd kost geld, maar een wagen bouwen kost
veel tijd en veel geld.
We zijn in ieder geval bij de tijd en daarom
zijn wij ook bijna altijd op tijd (?) met het
inleveren van het stukje voor deze krant. Dit
jaar hebben we natuurlijk extra lang gewacht
om het door te sturen (het was natuurlijk al
lang klaar), want wij zouden deze keer erg
vereerd zijn met een “predikaat te laat”.
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De Sjoowbende van ’tSas: Wa nu??
Ieder jaor probeere we toch maor weer wa te
vertelle, maor de spoeling qua verzinsels begin
’n beetje op te raoke. We gaon ’t echter toch
weer probeere. Waor di verhaol eindigt, da weete we dus nog nie. Da weete we pas aon’t einde.
Zoas ieder jaor is de carneval voor de leeje van
de Sjoowbende van’t Sas de start van ’t seizoen. ‘n seizoen waor we overal terrecht kunne
kome. Zoware we afgelope jaor opeens 5 daoge
in Spanje (vlak bij Barcelona). ’t Was daor in
ieder geval beter weer als ier. Liepe de mense
ier nog mee ulder jas aon, daor was’t om 4 uur
’s nachts op ’t terras (je moet toch wa doen ah
je daor zeit), nog 28 graoje. We waore ook nie
echt blij dat we terug moeste naor ’t kouwe
noorde (ier dus), maor alleeh. ’T moest, want
d’r waore toch wel wa baoze die ’t fijn vonde ah

hun werknemers terugkwaome om te werke.
Moar, om weer terug te kome op ons verhaol,
nao deze kleine uitstap...
Di jaor gaon we mee ’n grotere bende naor
buite kome, as we eigelijk gewend te zijn. Ja, da
leeze jullie goe. WIJ zijn da nie gewend. Afgelope jaor (in april) wapre d’r nogal wa leeje die
’t nie zo gezellig meer vonde bij onze bende. Da
kan natuurlijk altijd. Alleen ginge ze binnen 2
weke allemaol (bijna) tegelijk weg. Da was toch
wel wa voor da klupje va’nons. We zijn d’r echter in blijve geloove, en nie voor niks. Ah we dit
schrijve (t’is oktober, en de musse valle bijna
weer van’t dak) en we bijna geen instrumente
meer over. Alle trommels (e’nandere laweit instrumente waor je op kan slaon) zijn bezet, en
bij de toeters en we ook al nie veel meer over.

Da’s toch wel een leutig iets. Da gaon we dan
ook probeere te laote zien (en oore) mee deze
daoge. We wille laote zien da we fier zijn om
’n club van’t Sas te zijn. Opelijk lukt da ook.
De zaoterdag zeker nog nie, want dan gaon we
weer as ’n grote dweilbende. De zondag (in d’n
schoonste stoet van Nederland) gaon we echter
toch weer probeere in de pas te loope, in ons
aongepaste carnevalskostuum. We zulle echter eerst nog wa keertjes de vuilnisconteener
buite moete zette voorda ’t zo ver is. ’T zulle
weer lange weeke worde. En as ’t dan zover is...
leute, feest en wa nog meer.
Iedereen eel veel leute mee die daoge. Da we
weer veel moge lache en feeste. Alle wagebouwers, groepen, en wa nog meer, eel veel succes
op de zondag. Alle dweilbendes, leurders en zo
meer, veel leute en succes op de maondag. De
dinsdag praote we maor nie over, want dan is’t
alweer ver voorbij.
De mensen van de Sjoowbende van’t Sas
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de Pierewieten:
We hebben nog geen idee, maar het komt allemaal wel goed...
Betekoppen,
Bij het schrijven van dit stukje, begin november, hebben we nog geen idee wat we gaan doen met
carnaval. Onze eerste vergadering is binnenkort gepland dus kunnen we jullie nog niet zo heel veel
vertellen over de komende dagen. Maar dat komt zeker allemaal goed, onder het genot van een
drankje en een hapje komen we daar zeker wel aan uit, en op het moment dat jullie dit lezen zal er
zeker wel al resultaat van onze inspanningen te zien zijn.
De optocht in 2006 was voor ons weer goed
afgelopen, met een paar puntjes verschil weer
de 1e prijs gehaald, en volgens de mannen die
dit binnen de Pierewieten bijhouden is dit al de
9e keer op rij.
Dus werden we opgeroepen door de stichting
om voor een nieuwe beker te zorgen,
nooit geweten dat dit ons werk is,
maar wij niet te beroerd, zijn daar
toch achteraan gegaan, en 2 uur na de
optocht was dit geregeld.
René Bode heeft zich spontaan aangeboden
om deze wisseltrofee

gouden rollator
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beschikbaar te stellen, zodat, hopen we, deze
beker tot in lengte van dagen mee zal gaan,
zoals vroeger die beker van Guust de Smit van
het Spinnewiel, die is wel …. jaar meegegaan.
Na afgelopen carnaval hebben we als
Pierewieten niet zo heel veel gepresteerd,
we hebben een fietstocht gehad die ons
helemaal tot op Rieme heeft gebracht, nog

nooit hebben we zo ver gereden, de blaore op
ons kont. Wat we nog wel kunnen melden, dat
de studenten en mensen die buiten de regio
wonen, een aparte divisie hebben opgericht,
zodat we tegenwoordig een divisie Tilburg
en Den Haag hebben, dus kunnen ze die
Hollanders en Brabanders eens uitleggen hoe
het er in het Sasse aan toe gaat.
Als je meer over de Pierewieten wilt weten
kijk dan ook eens op onze website, en neem
dan ook een kijkje bij andere verenigingen, en
verder tot mee carnaval.
de Pierewieten

Pagina 1

Ouwe wijven aan de rol!

De strijd om de gouden rollator!!!!
Sinds jaar en dag is de zaterdagavond van carnaval de avond voor de ouwe
wijven, soms vergezeld door wat ouwe venten. En, zoals wel vaker met
dingen die oud worden: het werd allemaal wat stoffig en saai.
Maar wat bleek vorig jaar, die ouwe besjes kunnen meer dan alleen maar
kommeeren, kaarten en breien! Op een ware catwalk in de Speye, aansluitend
op de boerenmaaltijd, lieten de oudjes zich van hun moderne kant zien en gingen
al swingend door de modeshow.

Kommeeren
Hoewel… kommeeren konden ze nog altijd het beste, vandaar dat dit
spektakel onsterfelijk werd opgeluisterd door niemand minder dan de
Kommeeren zelf.
Zij presenteerden dit evenement als geen ander; hun kennis van de
laatste ouwevandagen-mode was ongekend. Het bleef overigens niet bij
presenteren, want de heren schroomden er niet voor om de grannies
ook eens beet te pakken voor een dansje.

De gouden rollator
Maar bleef vroeger het winnen van de ouwewijvenoptocht bij een
envelopje en een ereplaatsje in de grote stoet……dit jaar strijden de ouwe
besjes om de zeer gewilde unieke gouden rollator!

Doe mee!!!!!!!!

Aan getoonde afbeelding kunnen
geen rechten worden ontleend

Dus haal tevoorschijn je corset, masker, pruik, stola en breipennen (en misschien beter ook nog wat andere kledingstukken) en zorg dat je op zaterdagavond om 19:30 uur in vol ornaat de catwalk in de Speye kan betreden. Dan
maak je kans op die gouden rollator. Of schenk je oma nog een paar extra advocaatjes in en zorg dat ze op tijd in de Speye beland, want misschien gaat zij dan wel
’s nachts naar huis met die rollator. (Nog een tip: ga daarna recht naar huis en niet over
de Molenberg want daar komen ongelukken van!)
Voel je er zelf niks voor om je oma’s kast te plunderen, kom dan zeker dit bejaardenspektakel aanschouwen want het is echt een aanwinst in ons carnavalsprogramma dat je niet mag missen.
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Dweilband D’n Kleinste”
Natuurlijk zijn wij ook dit
jaar weer van de partij, want
wat is Carnaval zonder Den
Kleinste. We hopen jullie weer
te verrassen met onze warme
klanken, maar natuurlijk staat
drank en leute wel voorop
dus verwacht er niet te veel
van. Je bent gewaarschuwd.
Wat nieuw is in de historie
van Den Kleinste is dat we
gemobiliseerd zullen zijn( als
tie op tijd klaar is) Natuurlijk
zou het niet verantwoord
Opstelling voor
zijn dat iemand van ons
rondgang Sas van Gent
zou chauffeuren en daarom
hebben we er een nieuw
lid bij namelijk sjafeur Linda. Zij brengt ons
overal naar toe voor binnen- en buitenlandse
optredens.
Na het spetterende optreden van
vorig jaar met de sjowbende zal
de uitdaging voor dit jaar ook
heel moeilijk worden. Te meer we
nog wel 15 ideeën hebben, en de
vergaderingen nog te kort duren
en zal er weer met de vuisten op
tafel geslagen moeten worden.
Wordt dus weer vervolgd...
We wensen iedereen een
muzikale maar vooral leutige
Carnaval 2007 toe.

Grote veranderingen dit jaar bij de Beteblaoren.
Het lijkt wel op een duivekot, want kort na
carnaval vorig jaar stopte er al een bouwer.
Hij gaat zijn kunsten vertonen bij de wagens,
en wel bij Pijke Zot. In september kregen we
te horen dat er nog 2 bouwers stopten. Dat
schoot dus niet op, zo gelijk 3 mensen weg,
en wel bouwers die er al heel lang bij waren.
Gelukkig kwam er ook goed nieuws, er kwam
er een terug, die enkele jaren weg was geweest
en die nam er ook nog een mee. Zo scheelt het
eigenlijk maar 1 persoon dat we minder hebben
om dit jaar onze creaties te bouwen.
Jullie begrijpen dus wel dat het even een uit- en
invliegen was van leden. We zagen ze dus even
allemaal een beetje vliegen, en mee carnaval
gaan we dat ook maar zo houden.
Om niet helemaal voor zot te lopen, gaan we
ze maar proberen terugvinden en vasthouden.
We moeten wel zeggen dat het misschien
verstandig is om veiligheidshelmen op te
zetten als jullie de zondag naar de optocht
komen kijken, want ze gaan daar nogal
rondvliegen.
Ja, gelijk bij de 1e vergadering hadden we al
een idee wat we zouden doen dit jaar.
Misschien komt het er toch iets anders uit te
zien dan we gedacht hadden, maar dat hebben
we al meer meegemaakt.
Verder gaan we niks verklappen en we zouden
zeggen: tot mee die dagen, en pas op als je ze
zie vliegen.
De Beteblaoren

Gegroet door kolenel Hessel,
Maioor Paul, Sersjant Carlo,
Koperaal Coen en sjafeur
Linda (niet op foto)

Koddekoi en de Giecheltjes

Three beauties and the Beast
Een van onze dames is gepromoveerd tot groep
7 en dan mag je Engels gaan leren en dan krijg
je van die buitenlandse woordspelingen als in
de kop van dit stukje.
Ja lieve lezertjes hier zijn we weer. Voor de 3e
keer gaan we die Grote Optocht compleet op
z’n kop zetten. In het 1e jaar hebben we als
laag overvliegende konijnen de straten onveilig
gemaakt en in het 2e jaar hebben we van die
enorme pitbulls gedresseerd en poeploos door
de optocht geloodst. En voor onze 3e optocht
zijn we reeds op excursie geweest naar de Zoo
in Antwerpen, Artis in Amsterdam en Blijdorp
in Rotterdam, we volgen dagelijks alle dierlijke
wederwaardigheden op Animal Planet, we
hebben Marianne Thieme van de Partij van de
Dieren gevolgd in de strijd om zetels in de 2e
Kamer, we zijn gekluisterd aan de buis als het
ZOOP-team met de beestjes aan het stoeien is.
Kortom we zijn ons duidelijk aan het oriënteren
op een 3e optreden in de optocht en we denken
dat we wel weer eens iets met beestjes
willen gaan doen. Maar wat?
Als Donald Duck,
Meindert het Paard,
kwartettende Ganzen,
schaatsende Pinguïns,
Patrick de zeester,
poloënde struisvogels
(of waren die vorig jaar
al op pad), of...
Eigenlijk weten
we het
nog
niet.
En ons Pa en Ma ook
niet, laat staan Opa
en Oma. Maar ja, die
brommende meneer
aan de deur wilde toch wel z’n
stukje voor de krant hebben. Hij
had iets over een dode lijn??? Nou, toen
hebben Pa en wij de handen ineengeslagen en
dan maar een stukje in elkaar gestoken. Pa de
moeilijke woorden en wij de voorbeelden.

Maar we kunnen u verzekeren, we gaan
binnenkort nog eens rond de tafel, we pakken
ons een stevige chocomel, een doos dropjes,
een schrijfblokje en we gaan niet naar bed voor
we een idee hebben om van de optocht 2007
weer een fantastische beestenboel te maken.
En hopelijk hebben meer jonge kadees zin
om mee te lopen in onze categorie, want het
wordt eentonig om telkens om de eerste prijs
te moeten gaan omdat de concurrentie onder
moeders rokken aan de kant van de weg staat.

Allez, we verwachten in ieder geval een vet
coole carnaval.
Uw beestachtige Koddekoi
en de Giecheltjes
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50-jarig jubileum CS de Betekoppen

Op zaterdag 23 september 2006 was het precies 50 jaar geleden
dat CS de Betekoppen werd opgericht. Dit heuglijke feit wilden we niet onopgemerkt
voorbij laten gaan.
Ter gelegenheid van ons 50 jarig jubileum hielden we zaterdag 23 september in Café de Reseda
een receptie van 20.11 uur tot 23.11 uur. Tevens was er - ook in Café de Reseda - een feestavond
met medewerking van een drive in show die duurde tot in de kleine uurtjes.
Cadeautip: Eventuele giften komen ten goede aan de jubileumcommissie 5x11.
Dit is de verleden tijd van de tekst die in de uitnodiging stond vermeld.

We vonden het belangrijk om een 50 jarig jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.
Weliswaar is het geen carnavalesk jubileum
(50:11=5,545454545454550 dus geen rond getal) echter je kunt niet tot in de eeuwigheid alles op 11 afronden of met 11 associëren.
We hebben het in 1 café gevierd op 1 avond die
geen 11 uur duurde. Er was meer dan 11 bier, er
waren meer dan 11 gasten en we hebben meer
dan 11 potten mosterd gekregen. Ook stonden
ze bij Carlo niet met 11 man achter de bar, er
waren ook geen 11 dweilbands. Wij waren trouwens wel met zijn elven, want Grootvorst Adelein was helaas afwezig.
Zoals gezegd was er meer dan 11 man aanwezig. We hebben tijdens de receptie dan ook
velen de hand geschud. Dat geeft een goed
gevoel, want dat zijn toch allemaal mensen
die ons een warm hart toedragen. Ook zijn er
natuurlijk een heleboel mensen die helaas niet
aanwezig konden zijn omdat ze waren verhinderd. Vele cadeau’s hebben we in ontvangst mogen nemen, van flessen drank, bloemen, potten
mosterd tot aan een taart, die ontzettend goed
smaakte. Tevens hebben we donaties gevraagd

voor het 5x11 jubileum. De totale opbrengst
was afgerond naar boven 500 euro, dit bedrag
stellen we dan ook beschikbaar ter viering van
het naderende 55-jarig jubileum. Hoeveel keer
11 minuten zou het nog zijn totdat het zover is?
In de ochtend hadden we de Reseda flink versierd. Alle zalen van de Reseda waren versierd
met slingers en andersoortige draperieën die
aangaven dat er een 50 jarig bestaan was te
vieren. Carlo had enkele zalen versierd met een
tap en tevens was er een DJ die zorgde voor de
muziek. Ook al is 50 nog niet bejaard, de temperatuur in de Reseda deed toch echt anders
vermoeden. Met andere woorden, het was er
warm. Gelukkig kon er buiten af en toe verkoeling worden gezocht. De sfeer was tijdens deze
avond gemoedelijk, een ieder had het op zijn
manier goed naar de zin. We mochten ook een
aantal oud-leden begroeten deze avond. Ook al
zie je ze niet meer alle dagen met de carnaval,
als je ze aan de bar zag staan leek het alsof ze
er nooit waren weggeweest. Zulke momenten
beleven we graag wat vaker.
Tevens werden we verrast met een optreden
van dweilband de Toeteleurs uit Breda.

Zij verzorgden deze avond een paar spetterende optredens. Gelukkig heeft onze huisfotograaf vele beelden van deze avond vastgelegd,
zodat we altijd nog eens kunnen trugkieke.
Laten we afspreken dat we hier tijdens het 75jarig bestaan op terugkomen.

De jury... veiligheid boven alles!
Tijdens de jurybijeenkomsten en de vergaderingen voor of na carnaval, hebben we het de
laatste tijd steevast over de veiligheid in de optocht op zondag gehad. En dan spraken we niet
alleen over de grote wagens, maar met name
ook over alle andere deelnemers. Immers met
zoveel publiek langs de kant en zoveel deelnemers aan de optocht is het belangrijk om te
zorgen dat een en ander veilig verloopt.
We praten daarover met het bestuur van de
carnavalsstichting en laatst ook met de wagenbouwers zelf. Het is heel goed om te kunnen
constateren dat iedereen die bij carnaval is
betrokken, zelf goed doordrongen is van het
feit dat de kans op ongevallen zo klein mogelijk
moet worden gehouden.
De stichting doet dat door te zorgen voor de
benodigde vergunningen en verzekeringen, het
opstellen van een duidelijk reglement en strikte
voorwaarden voor deelname aan de optocht. En
vooral door een goede samenwerking met de
politie. De wagenbouwers zijn als geen ander
goed doordrongen van de mogelijkheden en
de onmogelijkheden die het bouwen van een
carnavalswagen met zich meebrengt. Tevoren
worden de tekeningen gemaakt, met elkaar besproken en worden berekeningen gemaakt die
de basisconstructie van de wagen solide maakt.
In de gesprekken met de stichting en de wagenbouwers is er ook de afspraak gemaakt dat er
bij de wagens voldoende begeleiders zullen lopen, waarvan een aangewezen persoon ook nog
direct contact met de bestuurder heeft. Immers

het manoeuvreren is niet altijd even gemakkelijk. Er staan prachtige designlantaarns aan de
kant van de weg die soms een vreemde kromming hebben, waardoor de wagen er maar rakelings langs kan. Of er zijn tegenwoordig steeds
meer obstakels onderweg, verkeerdrempels,
versperringen, vernauwingen, enzovoorts.
Kortom, de gesprekken over veiligheid hebben
er toe geleid dat er nog meer aandacht voor is.
Geeft het nu de garantie dat er helemaal niks
meer kan gebeuren? Nee, natuurlijk niet. Elk
weldenkend mens realiseert zich dat alles
mensenwerk is. Dat er invloeden zijn waarvan
de voorspelbaarheid minimaal is. Maar toch is
het goed te weten dat er samen gezorgd kan
worden voor een prima en veilig verloop van
de stoet. Ook de toeschouwers kunnen daartoe hun steentje bijdragen. Door ruim baan te
maken voor de deelnemers, ook op plaatsen
waar de weg nauw is of er moeilijke bochten te
nemen zijn. Door strikt de aanwijzingen van de
wagenbegeleiders op te volgen. Zij hebben immers kennis van de (on)mogelijkheden van de
grote wagens. En door ervoor te zorgen dat uw
kind niet zomaar de weg op kan lopen. Hou ze
bij u.
Heeft u kennissen of familie die naar de stoet
komen kijken? Laat ze hun auto in ieder geval
niet op het parcours zetten. Immers een obstakelvrij parcours geeft weer meer garantie voor
veiligheid.
En als op zondagmiddag aan al die voorwaarden weer is voldaan, een stralend zonnetje zich

over Betekoppenstad ontfermt en de straten rijk
zijn gevuld met enthousiaste carnavalsvierders,
dan trekt het hoogtepunt
van het carnaval in Zeeland weer in al haar glorie aan ons voorbij.
Genieten doen we dan
met grote slokken. Dat
doen wij als juryleden
ook. Alleen, wij geven
er nog punten bij die
om zes uur ’s avonds
in de Vlaanderen worden bekend gemaakt.
Maakt u voor uzelf ook
maar eens een rijtje
van de nummers 1,2, 3
en volgende. En kijk of
dat overeenkomt met
de mening van die 18
juryleden die gewapend met blauwe of
rode map de hele middag langs het parcours
te vinden zijn. Zo merkt u
dat de uitslag altijd een grote
verrassing blijft.
Theo Sarneel,
voorzitter van de jury
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Bouwklup De Sloebers

Biete ein Biet!

Gruscottie der beste carnavalsfreunden ous das
sjeune Betekopstadsmitte, das eerste wiele wier
der raad gratuleren mit de fumtig jaarige von
das Betekoppe. Wier wense dier nog fiele joare.

Kweet niet wat er met dat eerste stukje is
gebeurd maar dat de inspiratie op een wat
Tiroolse Tour ligt is wel duidelijk, er wordt
wat afgejodeld en gerodeld daar in dat hoog
gebergte, we zullen tijdens de optocht de
billetjes flink laten kletsen, volgens mij hebben
we al wat te veel verklapt over het geen wat er
gaat gebeuren daar bij jullie in Betekoppestad.
Als ik zo eens naar de bouw kijk kan ik u
wel verklappen dat we dit jaar eens een hele
andere opzet hebben, de meeste zullen dit niet
zo gewed zijn van ons maar we hebben maar
eens geluisterd naar de mensen die schijnbaar
kijk op de bouw hebben, dat het weer groot
word dat staat vast, wat er met de kleuren ga
gebeuren weten we nog niet maar dat er veel
geel in ga zitten kan ik u verzekeren van niet,
alhoewel geel kleurt bij sommige heel mooi
maar goed das weer oude milkakoeien uit de
sloot halen(anee das weer een paarse kleur).
Nee we doen ons best weer om weer gelikt voor
de dag te komen.
In september hebben we ons Nissehut feest ook
weer gehouden en dat voor de 12e keer, zoals
voorbijgaande jaren was het weer een feest als
vanouds, alleen jammer dat er de laatste jaren
weinig carnavals vrienden naar
dit feest toekomen en dat we
dankbaar zijn

dat de trouwe gezichten waaronder een aantal
ratten toch weer ieder jaar terug keren naar
het gezelligste feest in september.
Diegene die ons al die jaren een warm hart
toe dragen onze dank hiervoor.
Verder zoals ieder jaar zijn we afhankelijk
van de sponsoren die gul in hun buidel
tasten om er voor te zorgen dat wij
voor u kunnen
verschijnen. Namens
de stichting de
Sloebers onze dank
hiervoor. Verder gaat
onze dank ieder jaar
weer uit naar de fam
Buyk, Piere, Mon en
Celina die toch maar
altijd klaar voor ons
staan.
Alle carnavals
vrienden die bezig
zijn met hun
creatie wensen we
veel succes toe en
hopelijk tot ziens op
het Suikerplein.
Vanaf de
bouwplaats in
Philippine vele
carnavalsgroeten,
Stichting
bouwklup
de Sloebers

DE sPIEKERSkORNER

Allo, Betekoppe
Ier weer wa nieuws van ’t front
van de SPIEKERSKORNER

Jao, een carnaval zonder een SPIEKERSKORNER
kan vaneigus nie, dus gaomme ook in 2007
(lees TWEEDUUZENDZEEVE) weer zeevere.
Waor? Oe waor?
A op da d’oekje bij de Rijnvaort vaneigus, bij
Kees mee z’n persuneel, waor zoeme ’t anders
doen?
Oe laot?
Oe oe laot? Om ALF DRIE vaneigus, zoas ieder
joar, nie vroeger en nie laoter.
Wanneer, sie da’s een goeije vraog, wan da’s nie
ieder joar’t zelfde, awel dees joar is’t op
MAONDAG 19 FEEBRUUWAORIE.
Ajje goesting moest en om is mee te doen dan
zij je naomes de organiesaosie weer van arte
welkom vaneigus, oe meer zeevereirs oe beter.
Ook is dien Wisselbeker d’r weer, die a Kees van
de Rijnvaort ter beschikking stel.
Ajje volges de zjuurie den besten zeevereir
zijt,dan wor je naom op dien beker vereeuwigd,
gelijk dan ze zegge, mee andere woorde Kees
van de Rijnvaort, die laot een koopere plaotje
op dien beker monteere, (een gouwene was te
dier zee Kees) mee jouw naom op en ’t joar waorin dajje gewonnen et.
Op die manier emme maor 1 beker nodig, wan
Kees zee dattie op de kleintjes moest lette.
Dien beker wor tan wel een eel joar tentoonge-

steld in de Rijnvaort, zodat d’iedereen d’r een
eel joar naor kan staon gaope.
Maor alli, we zumme julderr verwachte op da
d’oekje, oopeluk mee goe weer, wan amme te
veel reege of sneeuw op ons kloote zoen krijge
moen me naor binne uitwijke, maor dan stao
je daor as aor op een ont en kan je je kont nie
keere, laot staon een pint pakke.
’k Zoen zegge tot mee tie daoge en de leut
De organiesaosie van de
SPIEKERSKORNER.

Nog geen 50 jaor, maor o’k di’ jaor weer wel d’n enige Echte op internet: www.betekoppen.com

Dweilbandfestival 2006:
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alleen letterlijk opp je bek!
Het dweilbandfestival staat in ’t Sas al
jarenlang garant voor een hoop gezelligheid
op maandagmiddag. Diegenen die al jarenlang
carnaval vieren in Sas weten wel zo’n beetje
welke bands er allemaal meedoen en altijd
is er wel één (of meer) die zorgt voor een
verrassing. Zo had ”Tandsjen Bei” vorig jaar
een gastzanger. Het was niet zomaar een
gastzanger, het was namelijk Heimwee Maik
van de veel te vroeg gestopte Lamaketta’s
verkleed als kapitein Rooibos. Niet geheel
ontoepasselijk, Kapitein Rooibos is namelijk
één van hun meest bekende en meegebrulde
nummers, uitermate geschikt in een
carnavaleske omgeving. En Heimwee Maik ging
”Tandsjen Bei” deze dag wel eens even helpen.
Al vanaf ’s morgens vroeg had hij zich onder
begeleiding van schoonvader Ronald moed
ingedronken, want een beetje podiumvrees
had hij natuurlijk. Het is immers niet niets, je
debuut op het Sasse carnaval...
Echter, Heimwee Maik was er bij vergeten te
eten. En dat moet je nou net niet doen met de
carnaval. We laten dus bij deze weten dat hij
zich moed genoeg had ingedronken. Eenmaal
in de Rijnvaart beklom hij in eerste instantie
de bar, waar hij vervolgens met mach 10
weer afkukelde. Het optreden kon zeg maar
beginnen. ”Tandsjen Bei” stond klaar op het
podium en Heimwee Maik stond, voor een
zanger niet geheel vreemd, natuurlijk vooraan.
De muziek werd ingezet door de band en
samen met Heimwee Maik werd er één van de
meest spraakmakende versies van Kapitein
Rooibos allertijden gespeeld. Met speels gemak

bleef Heimwee Maik op het podium overeind en
iedereen in de Rijnvaart ging uit zijn dak. Met
recht een succes, de recensies stonden ook op
de website van de Lamaketta’s waarin stond dat
het hartstikke leuk was en geloof me of niet,
als je er zelf bij was was het natuurlijk nog veel
leuker.
Een spontaan optreden mee die daoge, iets
wat de Sasse carnaval nou juist zo bijzonder
maakt. Ik ben nu al benieuwd wie er dit jaar
voor gaan zorgen dat het Dweilbandfestival
weer een onvergetelijk succes wordt. Hoe meer
dweilbands
acte de
présence
geven hoe
leuker, zeker
tijdens de
prijsuitreiking
in café de
Watergeus,
al jarenlang
sponsor van
dit festijn.
En hopelijk
kunnen we
dan ook met
zijn allen naar
binnen…

Etalagewedstrijd 2007
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Elke tijd van het jaar heeft zijn charmes, denk
hierbij aan Sinterklaas, Kerst en natuurlijk ook
niet te vergeten het Sasse Carnaval.
Voor de ondernemers in Betekoppenstad is de
laatste gelegenheid ook een mooie mogelijkheid
om hun warmte voor het Sasse Carnaval uit te
dragen in hun eigen etalage. Het uitschrijven
van een heuse etalagewedstrijd is een extra
steuntje in de rug voor al die twijfelaars. Het winnen
van deze wedstrijd is dan ook een leuke waardering
voor de ondernemer die zijn ruimte beschikbaar
stelt om voor een paar weken het ”Sasse lol en
leut” te promoten en dit alles overgoten met een
sausje vanuit zijn eigen ondernemerschap.
De lat ligt volgens de jury toch wel erg hoog, deze
eis is mede door de ondernemers zelf opgelegd
want de deelnemers die uiteindelijk bij de eerste
drie horen liggen vaak erg dicht bij elkaar. De
eeuwige roem en de achteraf welbefaamde
nostalgie van toen en toen heb ik die prijs toch
maar mooi gewonnen is natuurlijk de mooiste
beloning.
De carnavalszaterdag is voor de ondernemers
die meedoen aan de etalagewedstrijd toch wel een
spannende dag of hun ”pronkstukje” is uitverkozen
tot de beste. Hoe het ook zei, onder het genot
van een drankje wordt alles nog eens rustig
besproken of worden er reeds nieuwe plannen
gesmeed voor het volgend jaar.
We wensen alle deelnemers veel succes met
het inrichten van hun etalages en we hopen
dat Betekoppenstad er ook in de weken voor
carnaval als een echt carnavalsbolwerk
uitziet!!
Veel succes,
C.S. de Betekoppen

The Pink Panthers:
Het rose gevaar bezworen?
Beste carnavalvierders,

2

3

De schrik zit er nog goed in bij ons! Vorig jaar
op diverse ”muurkrantjes” gelezen dat er nog
vééél betere bandjes zijn dan die ”rose uut
Hoes”. En daar zijn we overigens zelf ook wel
(een beetje) van overtuigd!
Niettemin zijn we wel zó eigenwijs dat we dit
jaar opnieuw naar Sas van Gent zullen komen!
Dit omdat de organisatie én de inwoners van
Sas van Gent ons ondubbelzinnig hebben laten
weten, dat wij ‘er gewoon bij horen!”
Tóch hebben wij voor deze keer onze
voorzorgsmaatregelen genomen.
Om te beginnen kiezen we voor alternatief
vervoer en een alternatieve route naar Sas.
Niemand zal onze geheime missie kennen!
Daarnaast zullen we optreden in een heel
eenvoudig burgerkloffie. Mochten jullie tóch
ergens een band in het rose zien: ”DAT ZIJN
WIJ DUS NIET!!”. Tot slot hebben we ook nog
gekozen om op andere data te spelen.
Omdat ons carnavalsprogramma dit jaar
anders in elkaar steekt dan andere jaren, zijn
we pas op zondagavond in Sas, waar we zullen
proberen in de diverse stamineekes de sfeer
te verhogen. En vervolgens zullen we deze
keer op maandag in Sas verblijven om dan
mee te doen aan de diverse festiviteiten. Wij
verheugen ons er tóch al weer op! En wij hopen
dat jullie - échte carnavalvierders - hetzelfde
gevoel hebben.
Dan gaan we er met z’n allen weer een mooi
feest van maken onder het motto:
”The Panthers terug in het Sasse,
da’s pas pure klasse!”

Nog geen 50 jaor, maor o’k di’ jaor weer wel d’n enige Echte op internet: www.betekoppen.com

Courantje van Sas

Midlife crisis

18 februari 2007

Uitgeverij: Hullemans & Kokkimonster b.v. Adres: Sasse cafés Betekopcity. Hoofdredacteur: Kokkimonster. Opmaak: Hullemans.
17e jaargang. Nummer 1. Prijs:  1,11 Internet Sasse Leutesnokkers: http://www.sasseleutesnokkers.nl

Wereldprimeur: Langste
draaibrug van de wereld in Sas

Zeeuwen zijn bescheiden mensen, Sassenaars
zijn Zeeuwen, dus ook Sassenaars zijn
uitermate bescheiden (hoewel we ons dat bij
sommige Sasse exemplaren toch wel afvragen).
Waar we al geruime tijd trots op zijn is het
feit dat we de langste draaibrug van Europa
hebben. Wij Sasse Leutesnokkers vroegen ons
af waar dan eigenlijk de langste draaibrug
van de wereld lag. Eerst wat cijfers, de brug
in Sas heeft een lengte van 160 meter, de brug
is in 1968 geopend voor het verkeer na de
verbreding van het kanaal. Wij Leutesnokkers
zijn oud genoeg om ons nog te herinneren dat
koningin Juliana op een schip door het kanaal
voer en al zwaaiend naar de kade het nieuwe
kanaal opende, het leek er zelfs op dat ze
zwaaide naar ons, de Leutesnokkers, ook al
bestonden we toen nog niet. Vanaf dat moment
hadden wij de langste draaibrug van Europa.
Niemand heeft ons ooit verteld waar de
langste draaibrug van de wereld lag. Omdat
wij Leutesnokkers van nature vreselijk
nieuwsgierig zijn, zijn we op zoek gegaan
naar de langste draaibrug van de wereld.
Het resultaat is verbluffend. Draaibrug is
“swingbridge” en met behulp van Google kom je
tot de bevinding dat de langste draaibrug van
de wereld zich in de USA bevindt. De langste
draaibrug van de wereld is de “East Haddam
Bridge” en deze overspant de Connecticut river
in de USA. Hoe lang is nu die brug vroegen wij
ons af Welnu, die brug is 881´.
Hier begon het al te duizelen, want 881 WAT is
de lengte van de brug. Welnu, de totale lengte

van de brug is 881 feet. Een foot heeft een
lengte van 30,48 centimeter, dus de lengte van
de brug is: 268,53 meter. Dat is inderdaad een
stuk meer dan onze 160 meter. Dit is nog niet
alle informatie, op de volgende website staat de
informatie van deze brug: Http://www.past-inc.
org/historic-bridges/movable-easthaddam.html
De lengte van de “swing span” is 456 feet, en dat
beste lezers komt er op neer dat het draaibare
gedeelte 138,99 meter omvat. Wat betekent dit,
weliswaar is de totale brug langer dan de onze,
maar het draaigedeelte is korter, dat scheelt 21
meter, we zijn al die jaren veel te bescheiden
geweest.
Daarom beste Sassenaars, werp het van jullie af
die bescheidenheid, zolang niemand het tegendeel bewijst hebben wij...
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Van de midlife crisis weten wij alles.
Midlife crisis is het punt waar emotioneel
onvolwassenen, volwassen worden en wijsheid
verkrijgen... of dreigen voorgoed te verdwalen.
Vooral rond carnaval verdwalen wij meestal
totaal, veel meer nog dan in de rest van het
jaar, en aan het eind van de dag weten wij van
voren meestal niet meer waar wij van achteren
leven. Maar eigenlijk ook het hele jaar door zijn
wij de weg kwijt, en geen Kees-Kees die ons
vertelt waar we nou eigenlijk naartoe moeten,
laat staan dat er een Marie-Marie is die ons
uit de nesten helpt. Wat het leven weliswaar
eenvoudiger maakt is de afname van het aantal
Sasse cafeetjes, maar dat willen wij helemaal
niet. Juist het totale stuurloos zijn maakt ons
volslagen gelukkig. Midlifecrisis is gewoon
goed, wie wil er nou een Jan-Jan die hem de
weg wijst. Als we dan weer eens aan het eind
van een lange dag in de massa staan, dan is het
makkelijk dat we door de drukte niet omvallen,
en op de een of andere vreemde manier vinden
we toch altijd weer een bed om in te slapen,
ons eigen bed. Van overmatige wijsheid hebben
wij weinig last, laat staan dat we ooit volwassen
zullen worden, echt last van midlife zullen
wij niet krijgen, de beste remedie tegen de
midlifecrisis: wees een Leutesnokker.

De KeesKeesHond die de Leutesnokkers de midlife
strubbelingen zou moeten doorhelpen

“De langste draaibrug van de wereld”

INGEZONDEN
MEDEDELING

Da’ kom ’elemaol goed...
Zoals we weten is Sas onderhevig aan een
opknapbeurt, da’s prachtig, maar als ze de
Markt en dus de pomp aanpakken worden we
toch nerveus, prins Michelangelo 1 (die komt
nogal eens bij ons) stelde me gerust want hij
had al poolshoogte genomen, en de pomp staat
gewoon met Carnaval daar waar hij hoort te
staan, da’s een opluchting, ik hoop dat tegen
die tijd ook de bomen in de Stationstraat

ruimte genoeg geven om de optocht door te
loodsen, ik heb in ieder geval thuis gezegd dat
ze maar een ander plekje moeten zoeken om
te kijken naar de mooiste optocht van Zeeland.
Waar een prins al niet aan moet denken om het
zottenfeest tot een goed eind te brengen...
Veel leut en pompplezier met carnaval
Carlo Brouwer
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de bietenbrug op gaan!!!
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Te Geen Naom, jaorgang 7

van carnavalsband
naar dweilband...
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de Koeters
uit Westdurpe
wensen
alle
Betekoppen
een leutig
carnaval!

Beste betekoppen en andere lezers van dit stukje,
Al zegge me ‘t zelf, we emme‘t er afgelope jaor eigelijk bijzonder goed vanaf gebrocht. Normaal
gezien speelde we alleen maar mee die daoge... maar da vonne we amaol wa weinig. Daarmee en we
beslote damme het hele jaor door gaon toeteren en trommelen. We gaon zogezeid de’n boer op.
We kunne terugkijke op een aantal geslaagde optrejes o.a. in da mosseldurp en mee d’n truckroll en
zijn vaneiges ’druk’ bezig mee de voorbereiingen voor het aanstaand volksfeest in februari.
Wa damme van’t jaor ammaol gaon spele is eigenlijk niet van belang, we gaon gewoon weer een jaor
carnaval ondergaon en wensen iedereen veel lol en leut toe. Je gaot ons wel tegekomme ergens in’t
café of op straat.
Vee plezier mee die daoge namens alle muzikanten van Te Geen Naom:
Harrie, Jeroen, Eric, Gwendolyn, Barry, Jean-Pierre, Karel, Rini, Debbie, Jacqulina, Remco,
Olaf, Vanessa, Daisy, Patrick, William, Olav, Cathelijne en Pascal...

Hèt standaard
naslagwerk van het
Betekoppencarnaval
in Sas van Gent!
Hoe gingen de Sassenaren
vroeger verkleed? Hoe zagen
de grote carnavalswagens
er de afgelopen 44 jaar
uit? Wie zaten er in de
muziekgezelschappen,
Raad van Elf of was er
Prins Carnaval?
Een uniek overzicht hiervan is te vinden in het boek ’Van
café naar café’, 44 jaar betekoppencarnaval in Sas van Gent.
Een beschrijving van het Sasse carnaval van 1956 tot 2000,
geïllustreerd met vele honderden, veelal unieke, foto’s.
Van dit fantastische naslagwerk zijn er nog exemplaren te koop
voor de speciale prijs van 11,-.
Dit boek is een must voor iedereen die het Sasse carnaval een
warm hart toedraagt. Deze kans kun je niet laten liggen, al is het
maar om later nog eens aan kinderen en/of kleinkinderen te laten
zien hoe geweldig het Sasse carnaval was, is en altijd zal blijven.

Dit boek is op de volgende
adressen te verkrijgen:

de speciale

 11,-

prijs

va
n

Westdam 9
Nieuwe Bosstraat 1
Europalaan 48
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Wa moe je mee zo’n kreet. Wij weete ’t
nie, en wij denke julder dus ook nie. Maor
da mag de pret nie drukke mee deze daoge. Ah je maor leut et. Da’s ’t
belangrijkste. Voorda we echter verder gaon mee da gezever va’nons zulle
we ons eerst eeve netjes voorstelle, zoas da oort. Anders èn jullie eelemaol
geen idee wie nu eigelijk die onzin aon’t schrijve is.

Afgelope carnaval èn jullie voor ’t eerst kennis moge maoke mee onze
nieuwe bende. De ”Bende van 6”, aloewel we mee 7 waore. Maor da doe nie
ter zaoke. Toen we onze naom verzonne waore we naomelijk mee 5, dus
toen was ’t al onzinnig.
W’en Sas toen onveilig gemaokt as die sponsbobjes. Da dee ’t eel erg
goed bij de kleintjes. Nog nooit èn we zoveel op de foto gemoeten. We
voelde eens af en toe gewoon fotosterre. Muzikaol waore we nie echt goe,
maor da vonde we ook eigelijk eelmaol nie belangrijk. Ah je zie dat onze
ceedees binnen ’n kwartier uitverkocht waore, zeg ta toch wel wa. De
mensen konde echt nie gelove da ’t zo slecht was. Die weete nu dus wel
beter. ’t Was echt zo slecht as we zeije.
Voor di carnaval èn we veele planne. En daor èn we ’t ook mee gezeit.
Planne. We zijn ’t wel al over 1 ding eens. Daor èn we dan ook ’n eele
n’avond over gefeest om daor achter te kome.
Di jaor doen we ’t eens anders. In plaots van 1 thema gaon wij dit jaor 2
thema’s doen. 1 voor de maondag en 1 voor de lichtstoet. Da’s toch weer
eens wa anders. Wat? Daor zijn we natuurlijk nog nie uit. Teminste, nie ah
we di stukje schrijve. We hoope echter da we d’r wel uit zijn, ah jullie dit
leeze.
Onze belangrijkste beslissing èn we echter al genoome. We gaon di jaor 5
daoge feeste. Daor waore we ’t eigelijk na 1 minuut al over eens. Hoe, da
zien we nog wel.
Allemaol veel leute mee die daoge en we zien mekaor nog wel ’s aon de
bar, of erges op straot.
De manne en vrouwe van BV6, Ah we di schrijve zijn da:
Cullie, Hammetje, Just me, Arjen (die èh nog geen bijnaom),
Ma Kwebbel, Sidonia, Iritantje en Kakkie
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