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Beste Betekop-vrienden,

Wat blijft het toch een sch
itt
door heel Betekoppenstad erend gezicht… tijdens de dagen van lol en leut
zie je ze
nogal wat verschillende klehangen, de welbekende vlaggen. De afgelopen jar
en
witte, gele, enz, enz. Sommuren en uitvoeringen de revue gepasseerd: rode, zijn er
bla
happening van door al hu ige Betekoppen maken er tijdens carnaval een he uwe,
n vlaggen uit te steken en
us
”beetje” kleur op straat is
zo hoort het natuurlijk oo e
tijd
k. Een
ens die daogen natuurli
bedenkt dat de gemiddeld
e Betekop steeds witter ga jk een ware must, zeker als je
dichterbij komt. Maar nu
at zien naarmate Aswoen
, de
sd
waren, zijn bijna uitverko gele vlaggen, zoals die de laatste jaren verkrijgba ag
cht. Dat betekent dus slech
ar
voor diegenen die nét te
laat zullen zijn en goed nie t nieuws
die anderen die er al één
uws voor al
ha
er een te kopen... deze me dden of wel nét op tijd waren om
een heus collector’s item! nsen zijn namelijk in het bezit van
Onze Betekop-vlag kost sle
€ 25,00 en ze zijn bij de
welbekende verkoop-adres chts
verkrijgbaar:
sen
Michel Noët - Julianastraa
t 1F, Sas van Gent
Robin van der Hooft - Wes
tdam 9, Sas van Gent
Danny van der Hooft - Oo
stdam 4, Sas van Gent

”De Betekop” is de jaarlijks uitkomende
carnavalskrant van Carnavalsstichting
”de Betekoppen” uit Sas van Gent. Deze
krant wordt al vele jaren samengesteld
voor en door carnavalvierend Sas van
Gent.
De redactie bestond dit jaar uit:
- Robin van der Hooft (hoofdredactie)
- Marcel Vinke en Brian Meesen
Opmaak:
d’ien Wittun ’Ond

Grote carnavalsstoet en
Dweilbandfestival:
Vrijdag 30 januari 2009
van 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 31 januari 2009
van 16.00 - 18.00 uur
in Café Reseda,
Noordweststraat 11
in Sas van Gent
Ouwe wijven en ouwe venten:
Nummers af te halen op
(carnavals)zaterdag 21 februari
2009 vanaf 19.15 uur in de Foyer
van de Speye.

uitslag loterij

inschrijvingen

Verder danken wij Paul Schelstraete voor
de diverse foto’s gebruikt in deze krant en
Wout de Bock voor de kleurplaat.

1e Prijs
2e Prijs
3e Prijs
4e Prijs
5e Prijs
6e Prijs
7e Prijs
8e Prijs
9e Prijs
10e Prijs

Waardebon
t.w.v.
120,00
75,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
15,00
15,00
15,00

nr.
4794
4422
2839
1858
2373
3705
4797
1767
4988
4956
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Heb je al gekeken op:
http://clubnet.zeelandnet.nl/
gelooft in de toekomst !

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

• nog hogere kwaliteit
Dru
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Ka
Ind
Tel
Fax
E-m
www.eecloonaar.be

• grotere capaciteit
• nog scherpere prijzen

oor al uw kleurendrukwerk
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Beste Betekoppen,

Ook Betekoppenstad kreeg op 1 juli 2008 te maken met het door de overheid
opgelegde rookverbod. Wie deze zomer door Betekoppenstad fietste zag bij de café’s de
mensen buiten roken in plaats van binnen. De gezelligheid leek zich te verplaatsen van
binnen naar buiten met als gevolg dat de cafés leeg bleven. Onze cafébazen zagen, net
als in de rest van Nederland, hun omzetten dalen. De laatste jaren hadden ze al de
nodige aanpassingen en concessies moeten doen op het gebied van (brand)veiligheid en
de daarmee gepaard gaande kosten moeten maken.
En ook nu weer moeten ze creatief proberen om te gaan met deze maatregel. Her en der
verschijnen aparte “rookhokken” waarin de verstokte roker kan genieten van de sigaret
of sigaar. Wel levert het rookverbod de nodige gesprekstof op: De één is voorstander
terwijl de ander weer tegenstander is van deze maatregel, met als gevolg een eindeloze
discussie. Je kunt erover blijven praten, maar je kunt en zult het niet met elkaar eens
worden.
Zal deze maatregel ook gevolgen hebben voor ons carnaval? Ik denk persoonlijk dat
dit wel meevalt. Ons carnaval speelt zich immers voor een groot gedeelte af in
de buitenlucht, zodat de verstokte rokers én de gelegenheidsrokers (daarvan
zijn er mee die daoge ook de nodige) genoeg tijd hebben, om wanneer ze van
het ene café naar het andere café lopen, de nodige nicotine tot zich te nemen.
Op straat is het mee die daoge sowieso al gezellig en ook binnen zal de sfeer er
zeker wel in zitten, al denk ik wel dat het lopen van een polonaise in de diverse
rookruimten niet tot de mogelijkheden zal behoren. Positief aan deze maatregel is,
dat de lucht in de café’s stukken schoner is en we niet stinkend naar de rook thuis
komen. Je kunt dus stellen dat het een stuk gezonder is geworden in onze cafés!
Laten we er daar in ieder geval eentje op drinken.
Kroegbaas Carlo van Dam vertelde mij onlangs, dat het volgens hem nog zover
gaat komen dat er door de overheid regels worden voorgeschreven voor het
schenken van alcoholische dranken. Niet meer dan
2 alcoholhoudende dranken per dag, waarvoor dan weer
een speciaal controlesysteem moet worden aangeschaft. Een
systeem wat onze kroegbazen weer de nodige Euro’s gaat
kosten. Dit soort maatregelen zou het rookverbod
doen vervagen en diepe sporen nalaten in onze samenleving. Ook ons
Betekoppencarnaval zou dan hard getroffen worden! Persoonlijk denk ik, dat
deze maatregelen nog wel enige tijd op zich zullen laten wachten. Onze overheid
is de laatste tijd immers druk bezig met het overnemen van omvallende banken
en het redden van verzekeringsmaatschappijen van de ondergang.
Ze hebben dus wel iets anders aan het hoofd.

Betekop 2009
Ook ik heb als Prins der Betekoppen onlangs nog gebeld met onze Minister van
Financiën met de vraag of hij wellicht iets kon betekenen voor Carnavalsstichting
de Betekoppen. Zoals u allen weet, verkeren ook zij in de problemen, welke op het
personele vlak liggen. Het kan toch niet zo zijn dat dit instituut in zijn voortbestaan
wordt bedreigd?! Helaas kreeg ik “nul op het rekest” wat ik overigens wel verwachtte.
Ik las medio oktober 2008 ook nog in de Provinciale Zeeuwse Courant dat c.s.
de Betekoppen van de gemeente Terneuzen in ieder geval niets extra’s hoeft te
verwachten; volgens onze Sasse wethouder (en tevens leutvierder) doet de gemeente
Terneuzen al méér dan genoeg voor ons Betekoppencarnaval.
Dat de gemeente Terneuzen het nodige werk verzet, kan ik alleen maar beamen (ga
zo door zou ik zeggen). Als prins maak ik mij wel zorgen om mijn ambt. Als c.s. de
Betekoppen niet het nodige personeel kan leveren voor de Raad van Elf kan een
Prins niet naar behoren zijn taak mee die daoge uitvoeren. Een carnavalsbolwerk als
Betekoppenstad heeft recht op een volwaardige én voltallige Raad van Elf. Als die er
is, zal er ook altijd een Prins zijn die met leutige hand regeert over Betekoppenstad!
Veel plezier gewenst en tot mee die daoge!
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Naschrift: Onze Grootvorst Adelein heeft besloten om het na een lidmaatschap van
ruim 33 jaar (!) bij de Stichting
nu echt wat rustiger aan
te gaan doen mee die
daoge (hij wordt ook een
jaartje ouder). U hoeft
hem overigens niet te missen tijdens
het carnaval, maar zult hem veelal
aantreffen in een andere hoedanigheid.
Als u hem tegenkomt bedank hem mede
namens mij voor het goede werk dat hij
heeft verricht en de mooie jaren die we
samen hebben
mogen beleven!
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Van d’un voorzitter

gezin, werk en overige
interesses zou na
carnaval 2009 aan dit
overkoepelend orgaan
wel eens een einde
kunnen komen.
Om een lang verhaal
kort te houden, als er na
het komende carnaval
geen verandering
komt in deze situatie
kunnen we niet verder
gaan op deze manier
en zullen wij dus niet
meer in staat zijn het
Sasse carnavalsfeest
zoals we dat nu kennen
nog langer te blijven
organiseren. Ik zal niet
zeggen dat het dan
meteen gedaan zal zijn met carnaval in
’t Sas, maar zoals ik het nu zie zal dit dan
een carnavalsfeest worden zonder veel
van de bekende carnavaleske activiteiten
die het Sasse carnaval zo speciaal maken.
Ik noem bijvoorbeeld een Betejacht
voor onze Betezaadjes, Ouwe Wijven/
Ouwe Boerenavond, een prijzenpot
voor de grote optocht en een kinder- en
ouderenmiddag.
Eeuwig zonde als u het mij vraagt en wat
mij betreft is het nu 2 voor 12.
Ik kan alleen maar eindigen met een
oproep aan alle Sassenaars die het
Betekoppencarnaval een warm hart
toedragen:

Van d’un EreEersten Minister

Betekop, sta op!
Van d’un
Eersten Minister

U heeft er vast al het een en ander
over gehoord, maar zoals de zaken er
op het moment van het schrijven van
dit stukje voorstaan, zou dit best eens
mijn laatste stukje in de mogelijk laatste
Betekoppenkrant kunnen zijn. En dit te
moeten schrijven voelt niet prettig, neemt
u dat maar van mij aan.
Carnavalsstichting De Betekoppen
in Sas van Gent verzorgt al 53 jaar
de organisatie van het carnaval in
Betekoppenstad. Financieel wordt de zaak
rondgebreid en het carnavalsprogramma
wordt klaargestoomd en daar komt meer
bij kijken dan menigeen misschien denkt.
Dat alles proberen we ieder jaar weer
voor elkaar te krijgen met een steeds
kleinere groep mensen, waardoor de
druk op de overgebleven leden meer en
meer toeneemt. We moeten niet vergeten
dat dit alles ook voor ons een hobby is
en niet een tweede baan. Omdat steeds
meer leden het niet meer zien zitten
deze zware taak te combineren met

Betekop, sta op! Gooi die 53 jaar niet in
de goot. Eenmaal weg is het nog maar
de vraag of er ooit nog nieuw leven
ingeblazen kan en zal worden.
Leonardo den Elfde
Voorzitter der C.S. De Betekoppen

Als jullie Ere-Eerste Minister wil ik
natuurlijk de Stichting feliciteren met
hun nieuwe Prins Michelangelo en
zijn Eerste Minister Robinho, maar
mijn felicitaties zijn natuurlijk ook
bedoeld voor eenieder die de Stichting
een warm hart toe dragen en als zodanig dat dan ook doen.
Ik ga ervan uit dat het komende carnaval weer heel ”leutig” zal zijn, en dat
de Stichting dit weer prima zal organiseren!!
Over de toekomst kan ik alleen maar
zeggen: Steun C.S. de Betekoppen.
Met vele carnavaleske groeten,
Ere-Eerste Minister Barend I

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,
iets wat op een respectabele afstand goed te volgen is. Toch zie je
het nog veel te vaak gebeuren dat aanwezige toeschouwers dichterbij
gaan staan dan goed voor ze is. Tijdens het opbouwen en 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, bovenop 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!

Gaby

Oproep Boerenmaaltijd Wilma
Beste Betekoppen,
Al ruim 25 jaar loop ik al met worsten te zeulen in de
Speye. Ik kan dan altijd rekenen op een aantal vrijwilligers die meehelpen met de Boerenmaaltijd.
Maar helaas door omstandigheden (verhuis, zwangerschap) zijn er nu te weinig vrijwilligers.

Ben

Hierbij doe ik een dringende oproep voor een aantal
krachten die ook met die worsten willen zeulen.
Mannen en /of vrouwen, alles is welkom
En daarna ook even de zaal opruimen, wat normaal
vlug gedaan is als iedereen er geen troepje van maakt.
Willen jullie helpen met de Boerenmaaltijd, wat
altijd een gezellige boel is, bel dan even naar mij.
Gaby Heijnsdijk-de Block - Telefoon 451686

Boezornedenr kwoorsot...)l
(nog
Marco
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Beste Betekoppen,
Was het vorig jaar gezellig op het 55+ bal of niet?
Of we het dit jaar nog gezelliger kunnen maken weten we
niet, maar we gaan er wel ons stinkende best voor doen.
We zijn nu dus alweer druk doende om alles in goede
banen te leiden, en om er voor te zorgen dat het weer een
gezellige middag gaat worden.
HOE ZIET HET PROGRAMMA
VOOR DEZE MIDDAG ER UIT?
Als jullie op tijd arriveren worden jullie weer
getrakteerd op koffie met gebak, en er zal ook
weer een medaille uitgereikt worden (hang die van
voorgaande jaren ook maar om je nek)
Na het natje en het droogje is het dan tijd voor het
optreden van de in Vlaanderen en in Zeeuws-Vlaanderen
wereldberoemde SABRINA.
Sabrina komt natuurlijk niet alleen, want in haar kielzog
kunnen we weer de neef van Frans Bauer ontwaren:
FRANS VAN WIJK die ons evenals voorgaande jaren weer zal
trakteren op de nodige meezingers en levensliederen.
En haal je kleerkast maar overhoop, want ook dit jaar zal er weer
een grote beker beschikbaar gesteld worden voor de meest
carnavalesk geklede man en vrouw. Wij hopen u weer op deze
55+ middag te mogen verwelkomen...
Allee, tot op dien middag... en alvast veel leute mee carnaval 2009!
Alaaaaaaaaaaaaaaaaaaaf!!!!! De Raad van Elf

Zolen
bouwklup d’Alve

Di’ jaor mee Madammen van
va onze zuiderburen?
Hoi allemaal,
Het is alweer zover, het bouwseizoen is
weer begonnen. Onze boot is inmiddels
weer afgebroken en de nieuwe plannen zijn
gemaakt.
We hebben ons zelf weer voorgenomen om niet
te groot te bouwen, maar goed, volgens mij doen
we dat elk jaar en het wordt alleen maar groter
en groter. Maar goed, de plannen zijn er en het
belooft wel weer iets leuks te worden.
Vorig jaar hadden we nog koninklijk bezoek maar
dat zal dit jaar niet waar zijn, we zullen het nu met
madammen van onze zuiderburen moeten doen.
Verder moeten we nog van alles bedenken, maar goed
dat komt in de loop van het seizoen wel. Je moet maar
gewoon komen kijken naar onze creatie...
Veel groeten!
bouwklup d’Alve Zolen
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Uitslagen
Miniparade 2008
Johan de Blocktrofee
Tijgertje

Enkelingen 0 - 6 jaar
1. Drakentemmer
2. Naaister
3. Boself
Enkelingen 7 - 12 jaar
1. Rare man zonder kop
2. Moeder natuur (elfje)
3. Schilderspalet
Groepen zonder voer tui
g
1. Ook een Betekop gebru
ikt een klok
2. Wasmachines
3. In de lappenmand
Groepen met voer tuig
1. Bas & Job
2. Beestenboel
3. Hells Angels

UITSLAG

KLEURWEDSTRIJD 200
Categorie 0 t/m 3 jaar:
Jesper Vermeersch (Sas va
n Gent)
Juul Peters (Sas van Gent)
Yannick Luteijn (Sas van
Gent)

Categorie 4 t/m 6 jaar:
Noë Slock (A xel)
Lineke Vonk (Westdorpe)
Tycho Herman (Terneuzen
)
Categorie 7 t/m 9 jaar:
Anniek Willaert (Sas van
Gent)
Silvana Bauwens (Sas van
Gent)
Marco Willaert (Sas van
Gent)
Categorie 10 t/m 12 jaa
r:
Anouk van Hulle (Sas van
Ge
Rachel van Opzeeland (W nt)
estdorpe)
Rowena Block (Sas van Ge
nt)
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Het carnavalsjaar 2008 was voor de
club van 111 een goed jaar.
Ruim 20 nieuwe leden mochten wij
noteren. Het streefgetal 111 komt dit
jaar dus in zicht.
Een groter aantal leden betekent dat
wij steeds meer geld kunnen overmaken aan de Stichting, zodat zij voor de
organisatie meer geld beschikbaar hebben, zoals voor de optocht, de bejaarden, de zieken en de kinderen.
Tijdens het komende carnaval hopen
wij de laatste nieuwe leden te mogen
inschrijven.
WIJ REKENEN OP U!!!!!!
De Club van 111 wenst U
een leutig carnaval 2009

MIJN DAGBOEK

(10)

door Willy de Groff

Het was misschien voor velen schrikken
toen ze de ’alarm-e-mail’ van de
Betekoppen-secretaris kregen met als slot
de kreet om hulp!
Vorig jaar heb ik mijn dagboek
geschreven als een huldeblijk aan
de leden van ’De Betekoppen’, beter
omschreven als de Prins, Raad van Elf,
Plisie Goor en ’Nar-Sezar’. De vijf dagen
van dit prachtige volksfeest komen niet
zomaar uit de lucht vallen. Dat vergt
voor de secretaris vele uren werk,
misschien wat, maar niet veel minder
intensief dan vroeger. De computer is
in de voorbeidende administratieve
werkzaamheden een grote hulp, maar
het werk moet toch gedaan worden.
Naarmate ons feest nadert kom ik
regelmatig bij de secretaris of voorzitter
om informatie te verwerven en dat aan
u door te geven, in drukvorm of via
de f.m.-frequenties. Ik heb altijd veel
bewondering voor deze mensen die vanaf
20 september vorig jaar aan het werk
zijn. Ook de andere leden van dit illustere
gezelschap moeten, naarmate de datum
van ons 5-daagse feest nadert, steeds
meer in actie komen.

Ook zij hebben in vele gevallen een gezin
dat haar eisen stelt. Daarom mogen we
twee zaken niet op zijn beloop laten, ten
eerste de hulpkreet op gepaste manier
positief beantwoorden en ten tweede
hierdoor ons feest niet laten verzanden.
Ik kan me nog goed herinneren hoe ons
volksfeest tot en met 1956 eruit zag. Op
vrijdag een normale dag, de zaterdag
daarna ook een normale dag, zondag
maakte onze stedelijke harmonie ’De
Vereenigde Vrienden’ vergezeld van
een paar gemaskerde carnavalisten een
rondgang en bezochten enkele café’s en
klaar was het voor het weekeinde. De
maandag werd er geleurd, ’s avonds al
wat meer drukte in de café’s en danszalen
(die hadden we toen nog) en de dinsdag
was de drukste carnavalsavond. Veel
groepen en iedereen gemaskerd waarbij
het als eerst belangrijke gegeven was,
iedereen foppen en laten raden wie je
was. Om 00.00 uur ging iedereen naar
huis, het was weer voorbij.
Vergelijk dat met nu, vrijdagavond
inspectie door de Prins en gevolg, (die er
dan al een halve dag hebben opzitten),
bezoeken aan onze scholen, ’De Redoute’

en ’De Honte’), onder elkaar als echte
Betekoppen, fris en wel aan de start
van de 5-daagse. Zaterdag dé dag der
kinderen hét Betekoppenzaad, een goed
gevulde dag besloten door de ’Oude
Wijven’ en ’Boeren’. Zondag die prachtige
(de mooiste van Zeeland waar al sinds
augustus aan wordt gewerkt) optocht.
Maandag een onbeschrijfelijke dag, een
echte familiedag! Dinsdag dé dag van de
jeugd en de oudere ’Betekoppen’. Moet
dit terugvallen naar het simpele gebeuren
van 1956? Neen toch! Laten we dit niet
ter ziele laten gaan, als ik de ijver en
vooral creativiteit van velen ga bekijken
in de ’keukens’ van ons carnaval, ben
ik er van overtuigd dat hetgeen in de
afgelopen 54 jaren is gegroeid niet
gemakkelijk zal verdwijnen, máár als de
neerwaartse spiraal is begonnen, is het
niet gemakkelijk dat weer om te buigen.
Daarom nogmaals laten we de noodkreet
om hulp door CSD, Carnaval Stichting
’De Betekoppen’ goed verstaan en
beantwoorden met de hulp die gevraagd
wordt, er is nog tijd maar niet veel meer.
Laten we er voor zorgen dat vrijdag 12
februari 2010 ons weer een prachtig
5-daags feest wacht. Alaaaaaf.
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(CARNEVALS) DAGBOEK VAN ’N SJOOWBENDE
van d’n Sjoowbende
repeteeru soms apart,
mee enkele andere
leeje, om te zorguh da
ze hun muusiek goe
kunne. De mense van
de instruksie beginne
te eise da ’t nu goe
moe zijn. Da’s eeve
stressu, maor da geef
niet. We weetu waor
we ’t voor doen. ’T
CARNEVAL IN’T SAS!

Ieder jaor schrijve we ier weer één of
ander zéververhaol, zoas zoveele, mee
weinig inhoud. Di jaor gaon we ’t eens
anders aonpakke. Nu eens een stuk over
de voorbereidinge van d’n Sjoowbende,
richting ’t carneval. t’is net zo’n zéververhaol, maor is vanuit ’n andere invalsoek.
4 maonde voor ’t carneval
’t Seizoen zit d’r weer bijna op. Ier en
daor nog wa optreejes, maor ’t gros èn
we nu wel gehad. ’t Wordt tijd om ’s over
volgend jaor te gaon denke. En da start
bij ons traodisiegetrouw mee ’t carneval
in’t Sas, dus da wor weer flink repeteere
geblaoze. Zeker di jaor, aongezien we
besloot’n èn om onze instruumente flink
uit te breije. Zo èn we nu al 2 mense die

schuiftromboone leere. Dan kom ook nog
is ’n verzoek van d’n stichting binne om
’n stuk te schrijve, zoda we nu zeker weete da ’t tijd is om d’r aon te gaon beginne.
2 maonde voor ’t carneval
Langzaom maor zeker behin ’t besef te
kome da carneval nie zo ver meer weg is.
Veel leeje van d’n sjoowbende zijn druk
aon’t repeteere bij de dweilbendes, waor
ze ook nog ’s bij speele. Bij d’n Sjoowbende zijn de eerste nieuwe nummers
ingestudeerd, en zijn we druk bezig mee
de afwerking. Mee carneval moe ’t nu
eenmaol goe zijn.
1 moand voor ’t carneval
D’r wor ekstrao gereeputeert. De leeje

D’n Vrijdag
Veel leeju van d’n
Sjoowbende beginne
op d’n vrijdag mee ’t
carneval. Da is of in
de café’s, of juist thuis,
mee ’n soort van précarneval partie. ’t Maok nie uit hoe, maor
’t wor gevierd. En da’s ’t voornaomste.
d’n Zaoterdag
’s Middags behin’t dan echt voor d’n
Sjoowbende. Verkleed, en mee de regele
da we 1x per jaor ’n pilsje moge pakke,
starte wij als klup d’n carneval. Ier en
daor ga ’t nog nie eelemaol goe, maor da
mag de pret nie drukke, t’is feest, en da
is veel belaongrijker. Eeve alle zorge opzij
en je menge in’t feestgedruis. Na d’n openingsrusepsie nog ’n kleine kroegetocht,
en dan is’t voor de Sjoowbende offiesijeel,
voor deze dag, voorbij. De leeje die in’n
dweilbende speelu, krijge nu HUN tijd.
En da doen ze dan ook mee veel laweit,
en nog meer plusier.

d’n Zondag
Op tijd verzaomele bij Henk S. om ons om
te kleeju. Nie in’t uniform, maor in ons
(unieforme) kostuum, mee wa meer kleur
d’r in. Vandaog moe ’t gewoon goe zijn.
Daor èn we al die maonde voor gereeputeert. Hoe da di jaor gaon zijn, kunnen
we nie zegge, omda we nog wa planne
èn loope, om te zorge da we nu eelemaol
aonsluite mee ’t carneval van’t Sas. Oe en
wa, da zien jullie wel.
d’n Maondag en Dinsdag
Die daoge zijn bij de Sjoowbende traadiesiegetrouw voor de leeje die bij ’n dweilbende speele. Geen Sjoowbende tafereele,
maor dweilbendes. Zo oort ’t en zo moe ’t
ook zijn.
Van ’s ochtes tot ’s nachts speele die manne en vrouwe in de café’s en op de straot,
’t Sasse carneval is uniek op da punt.
En na de carneval?
Dan gaon wij weer voor de rest van’t
jaor de bus in om overal in Europa te
gaon speele, zoda de mensen van Spanje
tot aon Tsjechië weete da Sas van Gent
bestaot en da ze daor weete wa muusiek
maoke is. Want wa de mense soms ook
wel ’s mooge zegge over d’n Sjoowbende
(en da’s nie altijd zo poosetief), wij zorge
er wel voor da d’n naom van’t Sas tot eel
ver bekend is. Da’s nml voor ons belangrijk: SAS VAN GENT.
De manne en vrouwe
van d’n Sjoowbende van’t SAS
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Van d’un burhemeester

Als hij niet in functie bij de Stichting moet zijn, mag hij
met ons mee. Hij bespeelt dan de deksels en dat doet-ie
deksels goed.
Wat we tijdens de komende carnaval allemaal gaan doen
weten we nog niet en al zouden we het weten, dan nog
zouden we het niet verraden. Zeker is wel dat we muziek
gaan maken. Zowel in Sas als in Klooster, maar wanneer,
om hoe laat en waar? Ja, dat moeten jullie maar afwachten...
Jullie zullen ons in ieder geval tijdens één, en misschien
wel twee van die dagen
tegenkomen.

Beste Betekoppen
en andere carnavaolliefebbers
in onze schuune hemiente Terneuzen
Ik en vrie veel complementen had,
omda’k da veurwoord peseden jaor zuu schuune op rijm hezet en.
Daorom da’k da van de jaore noh ies willen proberen.
Ier of daor int achterjaor, haon der al vele an de hank.
Maor ’t carnavaol da duur noh lank.
Aol maonden van teveuren,
bezih mee repeteren of lassen,
plakken mee ollekesdraod in mee kleuren.
Want veur da je’t weet, stao carnavaol aolweer veur de deure(n).
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Vijf daogen fieste, sjimmenee.
Mee z’n aolen leutih naor ’t staminee.
He drinkt wa, he host wa in he bakt aoliens un tieken-eiken.
Maor veur da je’t weet est woensdag in dan staom me weer
vanachter int rei-ken.

Ja, daar zijn we dan, dweilband Damasjeernie uit Kloosterzande / Sas van Gent.
Wij bestaan uit 15 muzikanten waarvan 9 vrouw zijn
en dan blijven er natuurlijk 6 mannen over. Die mannen
hebben soms heel wat te stellen met die vrouwen, maar
dat nemen ze graag voor lief, want menig keer hebben ze
al te horen gekregen dat andere bands jaloers zijn op hen
omdat er juist meer vrouwen dan mannen zijn.

’t Leven es kort, den tijd hao veel te vluhhe.
Int carnavaol des maor ien korte weeke.
Dus stao bij de schuune momenten van ’t leven evekes stille.
In heniet ervaon zuu lanhe dat kan.
(da leste da stao nie op rijm, maor da steekt op hien azuunpelle é).

We zijn ook multi-cultureel. We hebben er namelijk
iemand uit Duitsland en iemand uit Marokko bij. Denk
nou niet dat die voor iedere repetitie en optreden even
overkomen want ze wonen gewoon in Terneuzen en Zelzate. Maar dat mag de pret niet drukken. En dan hebben
we ook nog de Grootvorst in onze gelederen.

Huul veel leute mee de famielde,
hoeie bekenden in alder naoste hebuur.
In… he weetet é, iets teveele op,
hao nie achter da stuur!
Jan Lonink
Burhemiestere van de
hemiente Terneuzen
PS: Ik dink dat ik den
dinsendagmorgu om
NEEHUN uur eens gaon
ontbijte in de Rijnvaort…

Het enige wat we nu nog willen zeggen is: voor iedereen
een leutige carnaval en als
je een dweilband tegenkomt
in het café, geef ze dan een beetje de ruimte. Niks is
zo erg voor een muzikant als mensen die tegen de instrumenten aanstoten. Dat kan een muzikant namelijk zijn
tanden kosten en dat kan nooit de bedoeling zijn.
Veel plezier en tot mee die dagen.
Pierre, Marianne, Tilly, Martin, Jacqueline,
Rachid, Jessica, Loes, Marianne, Birgit, Petra,
Christianne, Karel, Ad (als hij niet in carnavalsfunctie is) en Carlo
PS: de dikgedrukte, schuingeschreven namen zijn van de
mensen die in nog 1 of 2 andere bands spelen en mee die
dagen dubbel en dwars aan de bak moeten. Wie zei er dat
het leven van een muzikant een makkie is??

Help! ”De Betejacht”
zoekt vrijwilligers...
Beste carnavalsvierder,
Ieder jaar zijn we weer druk in de weer
om allerlei activiteiten voor de kinderen
te verzorgen op de zaterdagmiddag.
Ieder jaar zijn we weer op zoek naar
vrijwilligers die 2 uur van hun tijd, een
spelletje in een café willen begeleiden.
We komen altijd uit bij een vaste club,
maar niet iedereen kan altijd.
Wij zijn dus op zoek naar mensen die de
zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur met
een spelletje willen helpen in een café. Lijkt het
u leuk om zo’n spelletje te begeleiden? Dan kunt u
zich opgeven via debetekoppen@zeelandnet.nl of één
van de leden aanspreken. Wij hopen op veel reacties,
want zonder uw hulp komt de kindermiddag in het
gedrang.
De Raad van Elf

Er was er eens...

Tandsjen Bei
Westdurpe

Het verlossende woord was gesproken. Daar ergens vanuit het dorp aan de overkant van het kanaal. De Prins
en zijn club hadden het besloten: Voor de laatste keer
carnaval in Betekoppenstad.
Een zucht van verlichting trok er door Westdurpe. Vanaf
de brug tot aan café ’In ’t Oude Raethuys’. De muzikanten –en hoftempeliers van Tandsjen Bei zaten daar al tijden in een verschrikkelijke dip. ”t’is mooi geweest”, zei
de een. ”De koek is op”, zei een ander. ”De sleet is eraf”,
zei er nog een. ”Klaar is klaar, op is op”, zei weer een
ander. ”De spirit is eruit”, perste er nog eentje uit.
En nog een ander: ”Er is een tijd van komen, er is er
een...”. ”De bal is rond!” was het verlossende woord.
Van nog een, niet wetende wat hij (of zij) er mee bedoelde, was het alleen maar met de bedoeling er nog eens
een prachtig cliché uit te gooien.

allen hun rug
en keken elkaar
aan, diep in de
ogen.
Tot er nog weer
een ander was
die zei:
”allee TANDSJEN
BEI!!”
De ziel was terug! We waren er weer klaar voor! We voelden ons weer goed! Trotse mannen en vrouwen van aan
de andere kant van het diepe kanaal!

Stel je voor hoe het was 27 jaar geleden tijden carnaval in ’t Sas. Carnaval zonder Tandsjen Bei. Ja kijk, je
had dan wel de Zuipcilinders die dan nog wel eens een
poging waagden een leutige wagen te bouwen en daar
meestal ook nog in slaagde, toch!? Ze dachten nog een
keertje terug hoe het allemaal begon in ’83. Ze rechtten

Want, ach, het gaat zo’n vaart vast niet lopen. ’t Sas gaat
nog jaren zijn carnaval vieren en Westdurpe gaat daar nog
net zoveel jaren zijn Tandsjen aan Bei dragen.
Dus... Hoera voor Tandsjen Bei! Hulde aan hun muzikanten! Bravo voor diens aanhang! Ruim baan voor Tandsjen
Bei, maar pas op voor hun tere toetertjes!

Beleef een meet- en greet event met Tandsjen Bei tijdens
Carnaval in Betekoppenstad: Op zaterdagavond, maandagmiddag (dweilbandfestival), maandagavond en bovendien
op dinsdagavond in de kroegen van Betekoppenstad. En
wees snel bij hun merchandise produkten, want op=op!
En Betekoppenstad en Tandsjen Bei leefden nog lang en
leutig...
Beste mensen, tot mee die daoge!
Muzikanten, bestuur, sponsoren, naaiclub, dirigent,
pr-functionaris, bierdraagster, aanhang en fans van... ...
SJOOWBENDE TANDSJEN BEI UUT WESTDURPE!!!!!
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Dweilba nd ters”
”de Ratjetoe
Wij willen ons graag even voorstellen:
Wij zijn dweilband ”de Ratjetoeters” en
we zijn speciaal opgericht om tijdens de
vrijdagavond van de carnaval in Sas de
boel op te vrolijken. Een aantal mensen
vonden het maar een dooie boel op die
vrijdagavond en hebben besloten om
daar iets aan te doen. Uit verschillende
dweilbands zijn een ratjetoe aan muzikanten uitgenodigd om mee te spelen in
deze spiksplinternieuwe band. En het
werd een succes. Op het moment dat
dit stukje wordt ingetikt waren er 21!!!!
spelende leden inclusief een dirigent. En
er zijn zelfs nog 2 vacatures. Niet gek
toch als je bedenkt dat men in eerste
instantie uitging van 11 muzikanten. We
repeteren afwisselend in ”het Getij” en
Brasserie d’Ouwe Brug op dinsdagavond.
Besloten werd om alleen maar muziek te
spelen van Nederlandse origine. Zo zitten bijv. Nick & Simon, VOF de Kunst en
Sugar Lee Hooper in het repertoire.
Dus... als je mee wilt zingen, hou je niet
in! Jullie zullen ons wel tegenkomen die
vrijdagavond en als je ons niet ziet, dan
hoor je ons wel.

En dat zouden we bijna vergeten: als
klap op de vuurpijl organiseren we ook
nog een dweilbandfestival!! En nou willen jullie natuurlijk weten waar en wanneer?
Let op: Dit hele gebeuren is op zaterdag 7 februari 2009 in Brasserie
d’Ouwe Brug en het begint om 20.00u.
Het motto van deze avond is:
WULDER BLAOZEN OEK WÉRM
En de presentatie is in handen van... ja,
kom maar kijken en luisteren als je dat
wilt weten.
De mannen en vrouwen van de Ratjetoeters wensen jullie in ieder geval een
leutige carnaval en we hopen jullie die
vrijdagavond tegen te komen.
Eli, Birgit, Alex, David, Loes,
Dimitri, Eric, Martin, Harrie,
Darline, Jacqulina, Jeroen, Karel,
Nathalie, Olaf, Cathelijne, Coen,
Rini, Sylvia, William en Jean-Pierre.
PS. We hebben ook een website:
www.deratjetoeters.nl

Pierewieten

gaan op reis...
Betekoppen,
Dat was me wat de laatste Carnaval,
de Pierewieten voor de 11e keer op rij
d’n eerste prijs in de optocht. Ja, ja, je
leest het goed 11 keer achter elkaar d’n
eersten. En een paar weken geleden kwamen we er achter dat we in totaal al
22 keer d’n eersten gehad hebben.
Als we dat maar eerder geweten hadden,
dan was er een nog groter feest geweest.
Voor ons een hele leutige Carnaval dus,
en niet alleen met de stoet, maar op de
zaterdag zijn er van ons een paar met een
haringkar rond geweest, en zelf vonden
ze dat heel leutig en veel anderen ook. Er
zijn er ook die het de andere dag niet zo
konden ruiken en zien.
De maandag weet ik niet zo goed wat
iedereen gedaan heeft, maar als ik zo
gehoord heb van de verhalen naderhand
was het stikgezellig.
De dinsdag natuurlijk de Lichtparade, een
uur van te voren stonden we in dubio of
we het wel moesten laten doorgaan, zo regenen deed het, met bakken uit de lucht.
Maar de deelnemers lieten zich niet
afschrikken, ze kwamen gewoon naar de
Oostkade, dus konden we niets anders
dan het gewoon te laten doorgaan.
Een half uurtje voor we vertrokken werd
het toch droog, en is er een zeer mooie
optocht vertrokken, als je goed rond je
gekeken hebt met zeer veel publiek.

Dan nu over de komende Carnaval,
gisteren de 11e van de 11e onze jaarvergadering gehad. Er is van alles aan bod
geweest, van zeer serieuze dingen tot de
grootste flauwekul natuurlijk.
Er zullen wel een paar van ons, waaronder ikzelf en Kamiel, met hoofdpijn
opgestaan zijn.
Kamiel is nu zelfs in Thailand bekend, en
dat wil wat zeggen.
Maar een van de serieuze gevallen die we
besproken hebben is ons 33-jarig bestaan,
en dat kunnen we natuurlijk niet zo
maar voorbij laten gaan, dat moet gevierd
worden.
Dus de vrijdag van de Carnaval komt er
een grootse receptie in de Ouwe brug.
Maar daar komen we later nog op terug,
daar hoor je nog van.
Wat er de zaterdag gaat gebeuren is nog
niet bekend, en als er al iets bekend zou
zijn, heeft het niet veel nut om nu te vertellen want dat veranderd toch nog wel
honderd keer.
Voor de zondag met de stoet zijn we er
wel aan uit, we gaan op reis, naar waar
weten we nog niet maar we gaan met de
bus.
Dat idee is niet zonder slag of stoot
ontstaan, meestal ontstaan onze ideeën
op onze jaarlijkse fietstocht, die ons deze
keer helemaal naar Zuiddorpe en de
kermis op de Overslag bracht, maar deze
keer dus geen idee. Na een paar brainstorm sessies zijn we er dan sinds vorige
week uit.

Vroeger
was op
maandag
wasdag,
dus zijn er
een paar bij
ons die op de
maandag ons
vuile goed van
de reis zullen
wassen, en als
je ook nog vuil goed hebt van de
zondag breng het gerust mee, je
krijgt het zeer proper terug.
Of je het dan gestreken terug
krijgt, dat is afwachten.
En dan op dinsdagavond natuurlijk de Lichtparade, bouw een
schoon karretje, hang er veel lichtjes
aan en kom naar de Oostkade.
Er zal allicht nog wel een plekje voor je
over zijn om mee te doen.
En als je niet meeloopt kom dan kijken,
maar neem dan toch zeker een lampje
mee.
Dat was het zo wel een beetje,
als je nog meer van of over
ons wil weten, vraag het
gerust of je dan een serieus
antwoord krijgt is dan
maar afwachten, maar we
doen ons best.
Allemaal een hele leutige
Carnaval toegewenst van:
De Pierewieten
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Pijke Zot:

www.p
ijke-z
ot.nl

t’is weer eens tijd om
de clown uit te hangen!
Hopelijk is iedereen weer een beetje
bijgekomen van afgelopen jaar, want
wat hadden ze bij Pijke Zot nu weer
losgelaten? Toeschouwers zaten vol
spanning te wachten, wat er uit de
poort van onze arena kwam. En waar
de meeste mensen al een stap achteruit
deden, kwam daar onze koningin van
het levenslied tevoorschijn. Onze tocht
met Imca Marina door de straten van
Betekoppenstad, was weer een succes
en de mensen langs de kant konden
de verrassing waarderen met een lach.
Daar doe je het uiteindelijk toch voor!
Toch was het voor sommigen een
teleurstelling dat de 4e plaats het hoogst
haalbare was.
Maar de jury was de vorderingen
die onze jonge groep maakte toch
opgevallen en postuum kregen we nog
de Rinus van der Hooft trofee.
Zij het door een misverstand iets later
verkregen, maar daardoor was de
waardering er niet minder om.
Dus met zo’n prijs op zak, zijn we dit
jaar weer met volle overgave begonnen
met de voorbereiding van de komende
optocht. En ik kan zeggen, het is een
zottenkot op de bouwplaats. De een
denkt dat die de clown moet uithangen
en een ander maakt er een beestenboel
van. Om maar niet te spreken over de
vele gevaarlijke stunts die sommige
uithalen.

Maar al bij al, komt het toch wel
weer goed en kun je onze wagen d’un
zondag toch bewonderen. Speciaal
voor dit jaar hebben we ook weer een
beroemdheid kunnen strikken om ons bij
te staan. En hij heeft al toegezegd dat hij
zijn maatjes ook meeneemt. Dus als je ze
exclusief in Betekoppenstad wilt
bewonderen, zul je toch de zondag
naar de optocht moeten komen
kijken!
De Bouwers van Pijke Zot

De Beteblaoren
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kun je bouwen !

Beste Betekoppen,
Hier dus ook weer een stukje tekst van
ons. Toch wordt het ieder jaar weer moeilijker om een stukje te schrijven. Alleen
dit jaar viel dat gelukkig mee, omdat er
heel wat besproken is. Om te beginnen
liep onze jaarlijkse vergadering als een
trein, t`is maar om te zeggen een vlotte
vergadering waar we al heel snel tot het
besluit kwamen, wat we dit jaar zouden
bouwen. Iedereen was vol enthousiasme
over het idee en zelfs de titel voor de
optocht hadden we direct te pakken. Dat
is andere jaren wel eens anders geweest.
We moeten wel zeggen, dat de stichting
daar ook voor een deel tussen zit, zonder
dat ze het zelf weten, natuurlijk. Wat we
precies gaan bouwen, dat vertellen we
nog niet. Jullie moeten de zondag maar
komen kijken wat er zoal gebouwd is en
wordt voor en op die dag. Dat bouwen
doen we natuurlijk weer in onze bekende
bouwplaats aan de Paul Krugersdreef in
Sas, bij René en Marleen. Wij hebben het
geluk, dat we niet steeds van bouwplaats
hoeven te wisselen, zoals andere collegae
bouwgroepen. Die hebben gelukkig wel
een andere bouwplaats gevonden, zodat
iedereen weer volop kan mee doen. Dit
jaar bouwen we d’r weer op los en we
blijven dit doen tot zondagmiddag, misschien wel tot na de optocht. En iedereen mag dit jaar meebouwen met ons.
Ja, op ons, en mét ons kun je bouwen.
Misschien is dit iets voor de stichting?

Zoals wij begrepen hebben, zullen die volgend jaar groots moeten verbouwen, zoals
ze in een brief lieten weten. Maar goed
we gaan nog een beetje door met bouwen
en wensen iedereen een leutig carnaval
toe. We gaan gewoon die dagen een leutig
feestje bouwen met z’n allen.
Wij willen maar zeggen, bouw ze, en tot
mee die dagen!!!
DE BETEBLAOREN

Beste Betekoppen,
Vandaag is het de
11e van de 11e
als ik dit stukje
schrijf voor de
Betekoppenkrant,
Het begin van de
carnavalstijd. Het zijn nu woelige tijden:
Kredietcrisis in Nederland, Europa en de rest van de wereld, crisis bij Stichting de Betekoppen met ook een tekort (maar dan aan mankrachten). Jongens, jongens, toch zoveel
negativiteit. Dus laat mij maar eens met iets POSITIEF beginnen.
Afgelopen jaar is er van de gemeente een besluit genomen om bij evenementen waaronder
de carnaval alleen maar plastic (kunststof) glazen te gebruiken. In eerste instantie veel kritiek maar dit was een schot in de roos, want de EHBO hebben helemaal geen snijwonden
moeten behandelen. Vorig jaar nog best veel, kleine wondjes maar ook flinke snijwonden.
Het afgelopen jaar helemaal géén... dat is toch een zeer POSITIEF bericht...
Ook zeer POSITIEF was ons onderkomen voor de EHBO. Het gemeentehuis op de Westkade midden in het feestgedruis... Helemaal toppie hoor, koffie en thee, frietkraam en
broodje beenham in de buurt dus kwamen we de lange avonden wel door.
Er waren dan ook veel leuke reacties en POSITIEVE geluiden dat we hoorden.
Dat we nu op de kaai zitten is een schot in de roos. Gemeente, BEDANKT HOOR!
Ook iets POSITIEF is dat we altijd op een groep EHBO ers kunnen rekenen die toch maar
EHBO lopen als andere feest vieren
Dus Betekoppen jullie kunnen zien het is niet allemaal crisis, zeker niet bij ons.
Wij hopen dan ook samen met jullie op een leuke, POSITIEVE en een te gekke carnaval
Wij lopen dan met die dagen maar hopen niet teveel nodig te zijn.
Veel carnavaleske groeten van ons!
de EHBO van Sas van Gent
Wilma Gerritse-de Block
evenementen coördinatie EHBO
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Polderploeters
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Allo Betekoppen,
hier een berichtje uit het nabije Koeterlandje Vorig jaar waren we voor de
zesde keer aanwezig in Sas en we hadden er een kippenkot van gemaakt.
Het was een en al gekakel in Sas tijdens de optocht. Zo liepen de kippen al
kakelend door de optocht en wilde de jonge haantjes de voorste zijn. Dus er
was herrie en geen rust in het kippenkot. Wat de hanen ook probeerden, die
kippen bleven maar kakelen.
Opeens was er nog meer onrust in het kippenkot. De pech was dat onze
muziekinstallatie het tijdens de optocht liet afweten, nu werd er nog meer
gekakeld in het kippenkot.
Na de stoet was de rust in het kippenkot
weer teruggekeerd en werd eigenlijk al
een klein beetje een voorsprong genomen voor het idee voor dit jaar. We
zullen ervoor zorgen dat onze muziek nu
wel te horen zal zijn, hoe??? Voor jullie
een vraag, maar voor ons een weet!!!!
Het zal geen gekakel zijn, maar echte
daden!!!!
Wij hopen dat het weer net zo is als de
afgelopen jaren, dan komt alles weer
goed. We zullen in ieder geval weer van
de partij zijn en herrie maken!!!!
Dus allen snaveltjes dicht en oortjes toe!!
Tot mee die dage,
De Polderploeters
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D’UITLEGGERS 2009
Uitgeleed = Uitgeleed

Vorig jaor emme ’t nogal ruim uitgeleed, vooral in de lengte dan wel te verstaon.
’t Was toen al balanseere op een smalle strook. ’t Is of damme het al aanvoelden dat dat
vande jaor uit zou monde in een groniese geldgebrek affère en damme allemaol wa meer
op een smal padje deur ons protemenee zouwe moete gaon lope.
Maor ja, zijn wij nou uitleggers of zijn me ’t nou nie... Even emme gedocht om
INLEGGERS te worre, om zo bij te draoge aan het herstel van de groniese affère. Veel
nadinke èdet ons gekost en me zijn tot de konklusie gekomme damme het gaon blijve
UITLEGGE. Me zijn immers UITLEGGERS geen INLEGGERS. Want laote men-eerlijk zijn,
veel van die inleggers èn nou eel wa minder uit te legge dan da wij da kunne.
Kàjet nog vollege, of moemet komme-n-uitlegge?
We raojen julder allemaol aon om der bij te zijn want we gaon van’tjaor nie zuinig zijn
mee uitlegge. Per slot van rekening zijme al zo’n dikke 20 jaor bezig en emme al eel wad-ervaoring opgedaon. We staon ondertusse op het standpunt da: àje ’t goed kan uitlegge,
dan èje nog wa-d-uit-te-legge; maor inlegge… da’s wa-d-anders.
Veel meer kumme der nie van maoke, hoewel d-amme genoegt èn om eel ’tSas der mee te
vergeven (van ’t werkwoord vergiftigen). En je gaot er spijt van èn àje achteraf moe gaon
konkludere dàje der naast gepakt è.
Zit je al op je nieuwschierstoel?? Allee dan tot mee den ontknoping in de stoet van
febrewarie 2009. Mens, mens wà-d-en tijden éé...
Ouw julder goed en leg maar wa-d-opzij, want OP=OP en der kom geen meer bij.
UITGELEED=UITGELEED
D’UITLEGGERS

meej un nieve
Siedurpse créatie!
Siedurpe – Nao ne goë grôte schônmoak en wa klèine aonpassing’n gelijk
nen nieve kantine ès ons bouplèkke wér
hélemoal kloar veur ’t nieve bouseizoen.
Wezemme, as carnavalsvereniging de
Pott’nstampers wér lèkker productief
bezig op ons bouplèkke.
En vaneigest vriej
content en vol goë
moed nao’t
zomerseizoen
aon de nieve
woagen begost.

De 4e ediese van ons joarlijks fiejst de
’After Sun Party’ op de Ronduite in Siedurpe ès oek wér een grôôt succes gebleek’n.
’t Zelfde geld oek veur de Boekwaaitfiejsten.
Da eej dees joar oek wér een positief effect
gehad op ons kasse.
’t Spreekt veur zich da we wér ons beste
doen om ulder wér te kunne verrass’n meej
un nieve Siedurpse créate. Of’t ammal
legoal ès wamme van zin zèn weetèk oek
nie, moar we zull’n oek dees joar de schône
Bjétestreek wér poars-meej-gèl kleur’n meej
ons aonwezigheid! Zoe-asse in ’t Sas zelve
zegg’n: ’Tot meej de Daogen!’
van onzen verslaggever noamens
cv de Pott’nstampers
Babbel B
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Beste Betezaadjes,
Het lijkt nog zover weg,
maar eigenlijk is het er al bijna... CARNAVAL!!! Misschien zijn
jullie papa’s en mama’s al bezig met de voorbereidingen van
mooie pakken of heb je er al één gekocht. Wij zijn erg benieuwd
hoe jullie er met deze dagen uit gaan zijn. Daarom komen we op
vrijdagmiddag langs op jullie school om jullie te bewonderen en een
feestje te bouwen.
Zaterdag gaat carnaval pas écht van start. Nadat we prins
MichelAngelo thuis opgehaald hebben (hij is verhuisd, dus is het minder
ver lopen!!!), en de sleutel op het gemeentehuis is overhandigd, laten
we de ballonnen op. Deze kun je ophalen in de kleine gymzaal van de
sporthal Natuurlijk moet je niet vergeten je naam op het kaartje
te zetten.
Aansluitend is er natuurlijk weer de Betejacht. De activiteiten
vinden plaats, tot 16.00 uur, 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. P.S. Neem je stempelkaart mee en zorg dat je alle
stempels verdiend!
Tenslotte nog even iets over de dinsdagmiddag. Natuurlijk is er weer
de miniparade. We verzamelen in de sporthal waar je je nummer voor
in de optocht kunt 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 sporthal nog een leuk
optreden van clown Frenkel 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!
Waarschijnlijk wisten jullie dit alles wel al, maar
voor jullie papa en mama hebben we nog een
belangrijke mededeling; we laten zoveel mogelijk
mensen binnen, maar van de brandweer mogen er
maximaal 700 mensen in de sporthal, dus het kan
zijn dat u buiten moet wachten;
kindjes gaan voor...
Alááááááfff......!!
Groeten van de Raad van Elf
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acquisitie en opmaak voor d’un betekop regelen
d’un Elfden-van-d’un Elfden avond organiseren
organiseren van het wagenbouwersbal
bezoeken collega-raden van elf
organisatie boerenmaaltijd
De vergunningen voor de grote optocht regelen
De 55+-middag organiseren
organiseren van De Miniparade
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De button
Ook dit jaar is de nieuwste carnavalsbutton weer verkrijgbaar bij de Sasse
cafés en bij de leden van de Ventjes.
Ook de bedenkers van de button
maakten zich dit jaar zorgen om de
berichtgeving dat het voortbestaan van
de Betekoppen aan een zijden draadje
hing. Zou het Beetje, dat al vele jaren
de basis vormt voor de carnavalsbutton, dan écht gaan verdwijnen? Vandaar dat we ons vertwijfeld afvroegen:
”De laatste Beetjes?”
Overigens zijn we ervan overtuigd dat
de carnavalsvierders in hart en nieren
dit niet zullen laten gebeuren!
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Etalagewedstrijd nK
De etalagewedstrijd kent
al vele jaren dezelfde
ondernemers die in de prijzen
vallen. We dachten dan
ook dat we in 2008 weer
hetzelfde rondje moesten
gaan maken (misschien in
een andere volgorde) maar
de jury had anders beslist.
Langzamerhand werden we
dan ook nieuwsgierig wie
welke prijs zou winnen.
Er waren immers vele schone
etalages…

De eerste stop was bij Ranschaert IJzerwaren, een oude
bekende, die al vele jaren
prijzen in de wacht sleept.
Een derde prijs was voor hen
weggelegd. Vervolgens, hoe
kan het ook anders, kwamen
we bij schoonheidssalon Jolie.
Ook deze dames hadden weer
heel wat werk verricht en
zodoende recht op een tweede
plaats.
Uiteindelijk kwamen we bij
een ”nieuwe”, maar toch
oude bekende. Enkele jaren
was deze ondernemer qua
etalage niet meer in de
top drie te vinden geweest, maar had dit jaar een
ingeving gehad en zodoende werd deze etalage tot mooiste
etalage tijdens carnaval benoemd. Het gaat hier natuurlijk
om de etalage van Torbijn
Bloemwerken.
Natuurlijk is het aan de
ondernemers om ons rondje
steeds te vernieuwen. Oude
bekenden zijn leuk, maar
onderlinge concurrentie
is geweldig. Wie zal er dit
jaar met de prijs van de
schoonste etalage vandoor
gaan? Worden het de bekende
ondernemers of durft iemand
hen uit te dagen?! Doe uw
best en laat carnaval ook in
de etalages leven!

va

hup

Goeju morhu, Beetekoppu, zoen’k zehhu,
wan julder weetu, wij zijmme de mannu
van vroeg opstaon mee tie daogu. En
speesiaol den dinsdag van de karnaval,
wan dan zijmmu vaneihus weer om
09.00 uur, oftuwel, om neehunnulnul
uur te bewonderu, bij De Rijnvaort, alwaor wij dan kunnu genietu van een vreee
hoet ontbijt. Alhoewel, onze ”vriend”,
van de Rijnvaort, kan t’er soms een potje
van maoku. t’Is wel al is hoet geweest,
maor meestal emmu wel wa bedinkingu,
over zijn kookkunst. En dan is’t ook
nog zo, da tie da meestal da d’ontbijt an
andere overlaot, om da tie zelf nie uit zijn
nist kan. Ei mis tan wel eel veel, wan wij
worre naomeluk bedient deur onze eigen
dienster, die attur wel op gukleed is,
zoemmu zeggu.
Eur nam meugu julder nie weetu, wan
tan gaon julder eur vaneigus opzoeku, en
da wille me nie en.

Maor alli, den diene van de Rijnvaort doe
zijn best, zummu maor zeggu.
Me moemmu ook toegeevu, dammu op
de jaorlijkse verhaodering in januari, eel
goed behandeld worre. Eetu en drinku, a
vollon tee.
Nou emme meestal ook een vergaodering van 22 puntu, dus daor krijg je wel
vreejen dust van, vaneihus. Dinsdag den
24sten Februari 2009 zijmmu daor dus
aonwezig mee eel de kluts van de Klup
van Hup,onder leiding van onzen Voorzitter voor ut Leevu.
Achter da d’eetu gaommu weer ’t Sas
rond en belande me meestal bij den een
of den anderen bekende, om daor is een
of meerderu pinte mee te nuttigu.
In ieder geval zajju ons ier of toar wel
teegukommu, in een of ander eetabliessement.
Ajju vroeg uit je nist kan, tot den dindagmorgu, en anders de leut en tot mee tie
daogu.
De Groentu van De Klup van Hup
De Voorzitter voor ’t Leevu
Lid Eduuwar
Lid Zjean
Lid Antwan
Lid Roolan
De dienster van de Klup van Hup

Snertmaaltijd
Zaterdag 21 Februari 2009 in d’Ouwe Brug
aanvang 19.00 uur

Op zaterdag 21 Februari 2009 organiseert karnavalsvereniging Een Zonder Snor, in
samenwerking met Brasserie d’Ouwe Brug, weer een Snertmaaltijd.
Karnavalsvierders, die hieraan mee willen doen, kunnen zich opgeven bij één van de
leden van Een Zonder Snor, of Brasserie d’Ouwe Brug.
De kosten, vooraf te betalen, bij één van de leden van
Een Zonder Snor of d’Ouwe Brug, bedragen  5,00 p.p.
Een Zonder Snor:
Alex de Graeve - Ronald Möring
Jos Bruggeman - Sander Bruggeman
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Van de jury: Primeur in Betekoppenstad, een publieksprijs!

Publiek kiest ’de leutigste deelnemer aan de optocht!’
Het carnaval in Betekoppenstad kent
vanaf dit jaar een primeur. Het publiek
dat op zondagmiddag langs de route
van de optocht staat opgesteld, gaat ’de
leutigste deelnemer aan de optocht’
kiezen. Daarmee heeft Betekoppenstad de
primeur voor de hele regio. Een publieksprijs voor de deelnemer of deelnemers die
niet wordt bepaald door de 18 juryleden,
maar door het duizendkoppige publiek dat
op zondagmiddag komt genieten van de
mooiste en meeste verzorgde carnavalsoptocht van Zeeland.
Het kiezen van de leutigste deelnemer
gaat heel eenvoudig. Gewoon met een
sms-je. Vlak voor vertrek van de optocht
wordt via flyers het telefoonnummer
bekend gemaakt waar het sms-je naar toe
kan worden gestuurd. Je smst het woord:
’Betekop’ met het deelnemersnummer
naar dat telefoonnummer en je stem
wordt al geteld. Bij de prijsuitreiking in
de Speye wordt de publieksprijs uitgereikt
door de Prins. Voor de eerste maal dus ’de
leutigste deelnemer aan de optocht’ volledig gekozen door het publiek.
Als jury lopen we al lang met de idee
rond om het jureren een meer eigentijds
tintje te geven. We gebruiken de bekende
mappen en potloden al sinds de start van
carnaval en merken dat er tegenwoordig
alternatieve mogelijkheden zijn om te
jureren. We vonden het een uitdaging om
te bekijken of we het publiek dat op zondag met duizenden langs de route staat,
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te betrekken bij de verkiezing van ’de
leutigste deelnemer aan de optocht’. Dat
wordt natuurlijk mede gevoed door alle
reacties die wij in het publiek te horen
krijgen, als wij zelf met onze mappen in
onze handen her en der verspreid staan
opgesteld langs de route. Vaak onbedaarlijk gelach, bewonderende blikken,
verbaasde ogen, rake opmerkingen en
legio andere reacties komen wel terecht
bij de deelnemers als ze langs rijden,
maar die publieke uitingen bleven altijd
binnen het publiek. Met het instellen van
de publieksprijs geven we een forum aan
al die duizenden die hun mening willen
geven over de kwaliteit van de mooiste
en meest verzorgde optocht van Zeeland.
Je geeft je stem aan diegene waarvan
jij denkt dat die in aanmerking moet
komen voor de prijs. En wil je twee of
meer stemmen geven? Dat is geen enkel
probleem. Dat kan.

Op zondagavond, nadat de
optocht voorbij is, de wagens
weer terug in de loodsen
zijn gebracht, staat dan elke
carnavalsvierder nerveus te
wachten in de Speye bij de
grote prijsuitreiking. Want
het zijn dan wel vier (vijf)
dagen van lol en leut. Maar
ze zijn nog leutiger met
een mooie prijs. En dit jaar
dan voor het eerst: een
publieksprijs. Benieuwd
wie daar mee gaat
lopen...
Theo Sarneel
voorzitter
van de jury

Het jureren van de publieksprijs gaat
dus door het grote publiek gebeuren.
De overige prijzen worden traditiegetrouw weer door de 18 leden van de jury
bepaald. Al voor de start van optocht
worden de eerste beoordelingen gemaakt
en met potlood genoteerd in één van de
vijf categorieën waarop gejureerd wordt.
Het duurt dan tot ver in de middag, na de
stoet tenminste tweemaal volledig gezien
te hebben, voor de punten definitief
worden. Al die 18 beoordelingen worden
opgeteld en op die manier krijgen we de
uitslag voor de overige prijzen.

Dweilbandfestival
De Betekoppen en Paul Boon organiseren
wederom het dweilbandfestival en
zoals Paul Boon (hij die de prijzen ter
beschikking stelt) ook wel eens zegt: ”het
muzikale Watergeus festijn”.
Kortom, ons carnaval is geen carnaval
als er op de maandagmiddag geen
dweilbandfestival wordt gehouden.
Dit festival is een aanslaand succes
te noemen toch zeker wat betreft
gezelligheid, saamhorigheid en
competitiestrijd, dus vergeet vooral niet
om mee te doen.

Er zijn al liefhebbers geweest die zich
al mondeling hebben aangemeld, dit
vanwege de enorme leute die er heerst op
het dweilbandfestival.

Natuurlijk zal de prijsuitreiking weer
plaats vinden in café ”de Watergeus”,
waarbij zeker nog menig deuntje als
afsluiting ten gehore zal worden gebracht.
Dus komt allen!!!!!
Alvast heel veel plezier toegewenst maar dat zal zeker geen probleem zijn
- namens de Betekoppen en Paul Boon

RANSCHAERT
OPPENEER-KREDITANK
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Beste carnavalsvrienden,
Ier Zijme weer… We Zijme dur nog nie…
Waar Zijme...? Ah, Iere!
Tja, ik weet het ook even niet, terwijl
ik dit stukje schrijf moeten de plannen
voor 2009 nog worden gemaakt! Ideeën
genoeg, maar wat gaat het worden…
Een ding is zeker we hadden vorig jaar
weer wel de 1e prijs bij de B-wagens maar
onze buurjongens (de Keutelaors) hebben
het ons erg moeilijk gemaakt, het was
erg spannend. Het was net Trekker Trek,
gelukkig voor ons trokken wij aan het
langste eindje. Zelf denken we dat de special effects van onze Kees Spielburg, en
het enthousiasme van Petro het verschil
hebben gemaakt.
We hebben in elk geval lekker de stoet
doorgebadderd in onze eendjes en zijn
’s avonds na het afmeren van onze

”Lady Ramonda” heerlijke
Peking eend gaan eten bij de
Chinees aan de kaai. In ons
clublokaal ”Brasserie d’Ouwe
Brug” zijn vervolgens de
glaasjes nog eens gevuld, de
overwinningsroes smaakte
goed! De volgende dagen
waren minder goed (lag het
aan de eend of het bier?), de
één na de ander werd ziek, zwak of misselijk; zelfs onze voorzitter moest er het
bijltje bij neergooien.

Tja, wat gaat het worden van de jaar?
Het blijft vooralsnog duister…
Meedoen in een andere klasse? Wordt
het, na onze debuut CD met de Orange
Band van vorig jaar (ja, we hadden een
bootje!) een muzikaal hoogtepunt of vervallen we in oude gewoontes?
Het zal waarschijnlijk tot carnaval duren

alvorens het helemaal duidelijk is.
We zitten nog steeds in de nissehut
onderaan de brug tussen de Stichting en
de Ventjes (kun je betere buren hebben?),
mochten er mensen zijn die hun nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen: kom
gerust eens langs. Brasserie d’Ouwe Brug,
bij Ronald & Henny, blijft in elk geval ook
in 2009 onze vaste thuisbasis, bekeropslagplaats en filmtheater.
Veel plezier en tot mee die daogen...
”Ier Zijme”

De Spiekerskorner
Jao, jao, zeevereirs, daor zeimmu weer,
gelijk ieder joar, me gaomme weer zeeveru,
op da d’oekju bij Kees van de Rijnvaort,
en wel op Maondag 23 Februari, om alf
drie. Nou oop ik is dan d’r ook is een nieuv
weezen opstaot, die a toar, op da podiumpju, zijn weezun is opun trekt. Offa ta nou
vrouwelijk of mannelijk, of voor mijn part
onzijdig is, beste zeevereirs onder ons,
laotu julder je n’is van de nie al te verleehu
kant zien en kom is een potje zeevere op
da d’oekje. Ik bedoel, mee te rest van die
daogu stao julder weezu nie stil, dus kom
’t daor is uitlehhu. Je kan t’er ook nog een

vreeju schoone beker mee winne, die a
Kees van de Rijnvaort geschonken et, alleen je mag t’em nie meeneemu, maor je
naom wor ter wel op gezet, mee ut joartal
waorin j’um won en daornao gesjoowt
achter Kees zijn toog. Snap j’ut, of moen’k
er een teekeningetju bij maoku.
Vorig jaor was’t reedelijk goe weer, maor
da kan toar ook wel is koud zijn, of je kan
t’er op den tocht staon, wan t’is doar een
vreet trekhat op da dóekju. Maor atta
weer te slecht is, dan neemu me wel maotreehullu, zo dajju geen valling ga d’op
doen. Alli, ik zoen zeggu, neem goe weer

mee naor
den Spiekerskorner, dan kumme
daor gewoon buitu
staon en t’uitlehhu.
Wan ik vrees, dat t’er
van’t joar eel veel uit te
lehhun za zijn. Kom mee z’n allu luisturu
naor da gezeever of, nog liever, doe d’is
mee. Me zijmme benieuwd. Alli, de leute
en tot de Maondag op den Spiekerskorner
om alf 3.
De Spiekerskommissie
van de Spiekerskorner
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Mosselkrauwers
Beste Carnavals Vriendinnen
en Vrienden,
Hier weer
een stukje
uit het mooie
Philippine.
Prins Sikkie I
zal voor het 2e
jaar weer de scepter zwaaien over
Mosselkrauwcity
dit met de hulp van
onze Nar Pardolo die
dit jaar zijn vuurdoop beleeft, samen
met de kersverse Jeugdprins en prinses Matthew en Joyce.
De Mosselkrauwers zijn er weer in
geslaagd om een met een leuke groep
mensen de Carnavalsactiviteiten in
Philippine weer een vervolg te geven.
Uit de diverse media is gebleken dat
sommige Stichtingen moeite hebben
om de zaken draaiende te houden, dit
is een veel voorkomend probleem dat
al een aantal jaren aan de orde is. Veel
mensen beseffen niet geheel wat voor
voorbereiding er aan te pas komt om
deze dagen soepel te laten verlopen en
de diverse activiteiten te organiseren.
Wij denken dat het voor bijna alle
Carnavalsstichtingen c.q. verenigingen een moeilijke tijd is om het hoofd
boven water te houden. En dat het duidelijk is dat er vanuit de gemeenschap
dringend nieuwe leden nodig zijn om
een stukje Cultureel erfgoed tot lengte
van dagen te behouden.
De laatste jaren zijn er alleen maar
Raden opgehouden te bestaan of hebben eigenlijk te weinig mensen om
een volledig programma te kunnen
op zetten. Dus denken wij, dat het
dringend nodig is dat zich vers bloed
aandient om het carnavalsfeest voor de
volgende generaties te behouden.
Wij wensen de Prins der Betekoppen
en zijn gevolg veel plezier toe en
natuurlijk ook alle Betekoppen uit
Betekoppenstad veel carnavalsplezier.

Slakkebouwers
n
e
v
e
g
o
n
doen n best...
flink hu
om er weer iets moois van te maken!
En volgens ons zijn de échte
Betekoppen niet te stoppen...

Groeten uit Philippine,
De Mosselkrauwers

Wij maoken ons nie druk...

As’ ons ’aor maor goed zit!
Het is weer bijna zover en we tellen alweer af.
Dit jaar hebben we afscheid genomen van onze
bouwplaats bij Free en Marie. 7 jaar hebben we er met veel plezier gebouwd.
We willen Free en Marie natuurlijk
enorm bedanken voor 7 jaar gastvrijheid, koffie, hulp en sponsoring.
Jullie waren Super!!!
Vanaf dit jaar bouwen wij dus in de
Vlaanderen. We hopen dat het hier
leutig wordt. Maar daar maken we
ons niet zo druk om, als ons haar
maar goed zit. We zijn ook erg blij dat
we Pim Allonsius als nieuw lid erbij
hebben.
Natuurlijk willen we graag onze sponsors bedanken: Ronald en Hennie,
Free en Marie, Oliehandel Sandrini
en Lies. Dankzij hun kunnen wij er
dit jaar weer flink tegenaan en dat
moet ook wel , want ons haar móet
goed zitten.
Tot slot toch nog even dit: moeten
we ons nou met z’n allen druk
gaan maken of carnaval nou nog
wél of niet doorgaat? Affijn, wat
maakt het uit... als je haar maar
goed zit!

Als we dit stukje schrijven zijn we al weer
een tijdje aan het bouwen en zijn onze
kleine vrienden weer vertrokken met de
Kabouter-Express. Wat we bouwen weten
we zelf ook niet maar de tijd vliegt voorbij, in ieder geval zal het zeker de moeite
waard zijn om naar te kijken.
Arjo is gestopt wat wij allen zeer jammer vinden, gelukkig komt hij af en toe
nog wel even kijken wat we er van
maken. Daarnaast hebben we twee
nieuwe Slakkebouwers mogen verwelkomen, waar we natuurlijk zeer
blij mee zijn. Ondertussen bouwen
we al een paar jaar in een garage
van 3 bij 9 wat natuurlijk niet altijd
makkelijk is want je moet je toch
aanpassen aan de ruimte die je hebt.
Het vreemde is nu dat de auto in de
zomer in de garage staat en in de
winter buiten en dat je als het vriest
toch nog moet ’krauwen’.
In november zijn we bij de Ventjes
om wat lijm geweest, zij gaven ons
een telefoonnummer waar we misschien terecht konden voor een plekje om te bouwen. We hebben gebeld
en wonder boven wonder konden
we een plekje krijgen, we zijn hier

natuurlijk zeer blij mee. We willen iedereen dan ook bij deze bedanken en hopen
dat we ook volgend jaar daar weer terecht
kunnen om te bouwen. We hebben een
gezellig clubje mensen waar natuurlijk
wel eens wordt gemoppert maar gelukkig
ook veel gelachen, het gaat er maar om
dat je er lol in hebt. We gaan nog even
flink ons best doen om er wat moois van
te maken en wensen iedereen dan ook
alvast een leutige carnaval toe.
De Slakkebouwers
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Bouwklup de Sloebers

Veni, Vidi, …?
Het is ieder jaar weer een moeilijke opgave om al in november een stukje te schrijven
voor het aankomende carnaval. Je bent enerzijds druk aan de slag met je wagen en
anderzijds moet je van alles rondom regelen. Dit jaar moeten we ons hoofd extra pijnigen om een goede strategie te bepalen. We willen wederom een mooie creatie neer zetten. De zwaarden zijn altijd scherp geslepen en we willen alle toeschouwers laten zien
dat we al 22 jaar weten hoe we een veldslag moeten plegen. We gaan er zeker een goed
gevuld glas op heffen. Of we dat voor of na de veldslag gaan doen...? Dat blijft nog even
in onze strijdstrategie verborgen. Moegestreden zijn we zeker nog niet!

Een veldslag vergt ook rekenwerk. Hoeveel man hier, hoeveel wapens hebben we etc.
Even rekenend naar ons tijdspad zijn we nu dus nog dik 3 maanden verwijderd van onze
strijd en het 5 dagen durende leutfeest.
Een feest wat voor ons wagenbouwers pas echt losbarst
na het rijden van onze laatste optocht…..de zondag
in Betekoppenstad. Deze zondag is een aanslag op
ons gestel. Moegestreden van maanden druk werken aan de wagen, ups en downs qua bouwen maar
ook qua strategiebepaling, welgestelden zoeken om
onze strategie financieel te ondersteunen, strijdmakkers vinden en onderwijzen, bewapening
stellen en scherpzetten en dan op zaterdag al
van start.
De zaterdag moet alles klaar zijn voor de veldslag in ons Mosseldorp.
Direct hierna moeten we onze borst weer nat
maken, dorst lessen en verder gaan met onze
strijdkrachten richting Betekoppenstad te verplaatsen. Alles moet mee: bewapening, strijdmakkers, paarden en wagens. Ergens halverwege

zoeken we een beschutte plaats om ons verdekt op te stellen (bij Audenaert lijkt ons een
goede locatie) en een korte nachtrust te nemen.
Na een korte en slechte nacht is het zover... de langverwachte zondag… De dag van de
grote veldslag! De spanning is om te snijden... zijn we sterk en goed genoeg om de arena
te betreden... we bevinden ons dan in het hol van de leeuw... welke aap komt er als eerste uit de catacombe om het tegen ons op te nemen... wie zal deze keer de 1e prijs in de
wacht slepen? Iedereen strijdt om die ereplaats. Zijn ze genadig? Gaat de duim van onze
Caesar omhoog of omlaag? Wie durft? We strijden al jaren en geven niet op!
Wie weet is onze strategie dit jaar beter om onze ”tegenstanders” te overwinnen.
We willen nog 1 keer een grote veldslag plannen en plegen.
Wie houdt er ons na 22 jaar nog in het
gareel? Al 22 jaar werken we aan deze
grote veldslag.
Al 22 jaar bloed zweet en tranen
om op zondag 22 februari 2008
Betekoppenstad te veroveren en hopelijk wat mosselzaad te strooien in
plaats van te moeten werken als slaven
in het beteveld...
Komt allen, ga mee terug in de tijd
en neem plaats in onze Arena!
Bouwklup de Sloebers

Courantje van Sas
22 februari 2009

Uitgeverij: Hullemans & Kokkimonster b.v. Adres: Sasse cafés Betekopcity. Hoofdredacteur: Kokkimonster. Opmaak: Hullemans.
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Stoetjaren
Deze carnaval kunt u, indien u dat wilt,
Hullemans feliciteren met zijn 41e stoetverjaardag, ofwel het is de 41e keer dat
hij meedoet.
Wij compenseren graag, en dat wat wellicht door heel sommige mensen, ja je
kunt het je niet voorstellen, gebrek aan
kwaliteit genoemd zou kunnen worden
bij de Leutesnokkers, compenseren wij
met kwantiteit, hoe vaker we meedoen,
hoe beter we worden.
We zijn benieuwd of er nog meer mensen in Sas rondlopen met een aanzienlijk aantal stoetjaren, vast wel, laat het
ons weten.
Snelheid
Zo langzaamaan beginnen wij er last
van te krijgen dat dingen te snel gaan.
Wie herinnert zich niet Toppop, waarbij
een stilstaande camera een popgroepje
in beeld hield. Het groepje speelde een
nummer, een kuis gekleed danseresje
(Penny te Mager) danste wat tussen
de muzikanten door, en dan na enkele
seconden werd er gewisseld van camera.
Tegenwoordig spatten de Clips van het
scherm af, vier, vijf keer per seconde
wisselt het beeld, bitches bijna zonder
kleren vullen het beeld (dat vinden wij
dan weer niet zo heel erg), en met goud
behangen rappers maken hun handgebaren naar de camera.
Zo is ook de laatste James Bond film
opgenomen. Je zou er haast duizelig
van worden, de camera staat bijna geen
moment stil, je kunt niet meer zien wat
er gebeurt, je hoort alleen maar knallen,

ziet flitsen, ontploffingen. Nee, dan die
Bondfilms van vroegah, die kon je tenminste nog volgen.
Kredietcrisis
De hele wereld zucht onder de kredietcrisis. Bedrijven, gemeentes en ook gewone
stervelingen hebben hun spaargeld zien
verdwijnen in IJslandse stoomwolken.
Helaas hebben wij nooit last gehad van
enorme bedragen op de bank, en dat
werkt nu in ons voordeel.
Stel je voor dat we een miljoen op een
verkeerde spaarrekening hadden gestort,
dan hadden we nu met de gebakken
peren gezeten, maar goh, we hadden geen
miljoen, dus dat zijn we ook niet kwijt.
Wat hadden we allemaal moeten doen
voor dat miljoen, oude vrouwtjes beroven, de belasting
ontduiken, een
bank overvallen,
gebakken lucht
verkopen, allemaal dingen die
we niet gedaan
hebben, waardoor we nu niet
horen bij al die
gedupeerden.
U ziet, de kredietcrisis heeft
van ons een beter
mens gemaakt.
Diskwalificatie
Grote consternatie in de optocht
2008. Het illus-

tere gezelschap de Sasse Leutesnokkers
is naar een laatste plaats gezet in de
uitslag. De leden van het ensemble
stonden met de oren te klapperen (en bij
een deel van hen is er dan heel wat in
beweging). ”Nou hebben we eens een
schoon karretje tot in de puntjes afgewerkt, een themaatje dat klinkt als een
klok en nou hebben we dit aan ons fiets
hangen”. verzuchtte een van de voorzitters. Wat is het geval. In de optocht mag
de chauffeur geen alcohol gebruiken.
Nu bleek dat bij de Leutesnokkers de
piano dronken was en dat mag ook al
niet. Diskwalificatie en over de beslissing kan niet worden gedebatteerd. ”Een
voordeel”, wist ons een van de heren te
melden, ”mogen we toch weer als eerste
dat podium op”.

Hallo carnaval vrienden,
wat was het gistere 15/11/08 weer
gezellig in ’t Sas. Wulder van d’n kleinste ware gistere wel eel klein volgens
somige. Da kwam door dat onze groot
majoor op vakansie was, maar de
bedoeling di jaar is da we wel kleiner
zijn dan vorig jaar.
Me zijn mee os gevijve op cursus
geweest bij jan des boevrwa(of zo iets).
Om ons lang vehaal kleiner te maake
we moeste simplisties gaan (simpel
zijn de meeste bij ons wel), dus da ga
wel lukke. Of bedoelde ij nou minimalisties? In ieder geval ut kwam ier op
neer: minder is kleiner en onze uniformen moeste wit wore.
Dus di jaar is ut d’n kleinste is d’n
kleinste en blijft d’n kleinste kleinste.
tot de maandag
d’n kleinste

Papzakkers (weer) in het nieuw!
Beste carnavalsvierders,
Veel mensen denken dat bij de Papzakkers alles op rolletjes loopt. Maar helaas,
niets is wat het lijkt. Tijdens onze eerste
jaarvergadering kwamen er toch een paar
serieuze problemen op tafel. Ons eerste
probleem is een hele grote prijzenkast.
Iedereen zal denken, dat is toch schoon
zo’n grote prijzenkast? Natuurlijk is dat
schoon, hij is ook vreeeed schoooon.
Maar hij is pas echt schoon als hij volstaat
met trofeeën, dan is hij pas schoon.
Gelukkig hebben wij bij de Papzakkers
iemand die daar een oplossing voor heeft
gevonden. Elke avond als we vergadering
hebben propt ze haar boodschappentas
vol met trofeeën. Ze loopt daar een hele
week mee rond te sjouwen in Sas tot
ze de vrijdagavond in de Rijnvaart, het
weekend in gaat luiden met een lekker
drankje. Dan gaat haar boodschappentas
open en zet ze alle verzamelde trofeeën
in onze prijzenkast. Iedereen is nou natuurlijk nieuwsgierig welke trofeeën dat
dan wel mogen zijn.
Nou, dat heeft eigenlijk indirect te maken
met ons tweede grote probleem. Er wordt
geen Pimpel meer gemaakt, en dat is
natuurlijk dramatisch voor onze vereniging. De leukste ideeën worden meestal
geboren na het drinken van wat Pimpeltjes. Bij de Ouwe Brug waar we onze
eerste jaarvergadering hebben gehouden
hebben ze ons met dat tweede probleem
geweldig geholpen. Als alternatief mochten we een flesje Boswandeling proberen.
Dat is natuurlijk wel lekker, maar op
geen stukken na zo lekker als een Pimpel. Deze lege fles verdween direct in

Koddekoi en de 3 Gie

cheltjes

Maa k ookreeaetniestejee!n
s ch o o n c
Mede carnavallertjes,

de boodschappentas. Toen kwamen ze
met een Grande Orange. Dat vonden wij
allemaal een goed alternatief. Deze fles
verdween met nog een flinke bodem erin
ook in de boodschappentas. En zo kwam
de stemming er wel in. Aan de proeftest
en aansluitende dump van de fles in de
boodschappentas werden nog enkele vermaarde zoete drankjes toegevoegd, den
Antwèrpse Elixer, een stoere Amerikaanse Southern Comfort, de met blinkertjes
gevulde Bruidstranen, een met brandende
koffieboon gesierde Italiaanse Sambuca,
een minuscuul Flügeltje en... U begrijpt
een Papzakker houdt van een zoete
dronk. En nu prijken al deze trofeeën in
onze schone kast in dat hoekje van de
Rijnvaart. Voor Carlo makkelijk, want hij
wordt dan telkens eraan herinnerd welke
zoetigheid hij in huis moet halen als we
weer eens een vergadering hebben.
En we zullen er nog wel een paar nodig
hebben, want met die trofeeënjacht is het
bedenken van een idee er een beetje bij

Wa zoemme is bouwu? Me weetu ’t
nog nie, maor ’t zit t’er an te kommu...
Op di moment is’t den 11de van den 11,
ank di dan’t schrijve zijn. Wij emme suust
vergaodert wa damme van’t jaor, alli, in
tweeduuzendneehen gaon bouwe, alleen,
me weeten ’t nog nie. t’Is vaneihes nie so
makkelijk om ons reesultaot van ’t vorig
jaor téevenaore, of weete julder da nie
meer.
Den diene van Neyt, Donze en den diene
van de Roos, ee, den blommist, die weete
da nog maor al te hoet. Mieliejarde, da’s
toch schoon, tweeje van die blinkudde
bekers in je klupuis, den 1ste prijs en
vaneihus, den leutugsten deelnemer.
Enne weete julder wa dan de die, die
die ank ier eerder genoemd en,
dus Bart N., Wessel D. en den
diene van de Roos, Maarten T.,
gewonnen en? Suust, geen klootu,
niks nadda, da’s nie veel, ee! Me
zumme ze weer is een poepje laote
ruike, die zweetollu!
t’Is trouwus maor hoet damme ’t
nog nie weetu, wan daamme gaon
bouwu wan dan prombeere ze
d’r weer achter te komme, maor
da gao vaneigus nie lukke. Wa
zoemme is bouwu, zoe ju zegge,
me weetu ’t nog nie, maor ’t zit t’er
an te kommu.
Nee, nee, bij ons staot t’er nog niks
op den tocht, ajje da moest tinke,
alhoewel, daor op da terrein van de
koopurutief daor kan je voor den
optocht wel is flink op den tocht
staon.
Al mee al, Een Zonder Snor, za
weer mee stip aonwezig zijn, ajju
bugrijpt wan dank bedoel.
Ennu, ei jut al hooru, me nemme
een nieuven bouwplaots, daor ach-
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ter in de Vlaonderenhal, mee nog een oop
loopgroepu. Da ziet t’er geweldig goed uit,
dus voor degene die an da voor mekaor
gekreegen en, vree bedankt zoen’k zegge.
Enne, voor duheenu, die an ons beekurs
is wille komme bewonderu, ze staon te
bezichtugu, bij onzen sponsor, dus, ik
zoen zeggu, tegen den diene van N., D.
en den diene van de Roos:
”Ajju lef et, kom is op een zaoterdagmiddag naor den Ouwen Brug, bij Ronald en
Henny, daor zie je ons pronkstukku staon,
daor kan je bij wijze van spreeku je noar
in kamme”.

ingeschoten, want wij waren een beetje
aangeschoten. U begrijpt dat een dergelijke jachtige bezigheid ons niet in de
kouwe kleren is gaan zitten. Een bezoekje
aan zo’n healthcentre waar je hele lijf
vertroeteld wordt is een heerlijke remedie
tegen al die drukte.
En zo compleet opgefrist en helder kwamen we al snel tot de conclusie dat we
ook een nieuw flitsend kostuumpje nodig
hebben. De stof is gekozen en opgehaald,
de naaimachientjes kunnen weer volop
gaan zoemen en U ziet op de carnaval een
vrolijk in het nieuw uitgedost gezelschap
Papzakkers.
Zo, en nu gaan we maar weer eens gaan
vergaderen. We kiezen ons een speciaal
zoethoudertje en dan kunnen we gaan
brainstormen. Want u kunt er verzekerd
van zijn, ook dit jaar staan de Papzakkers
weer op het Suikerplein om u weer met
een prachtige creatie te vermaken.
Uw suikerzoete Papzakkers

1
Zonder

Ons dichtende Giecheltje ligt helaas
al in bed en die meneer van de krant
heeft ons verteld dat we alles moeten
inleveren voor vannacht 24.00 uur. En
u begrijpt dat wij als dochtertjes van
een nogal uitstellerige papa, die kwaal
zonder meer hebben overgenomen. We
zijn dus weer veel te laat begonnen met
schrijven. Trouwens we hebben nog
geen idee ook. Lijken we ook wel weer
een beetje op onze ouders, ook die
zagen we vandaag met het zweet op
het voorhoofd stukjes schrijven, ideeën
bedenken en eigenlijk een beetje duf
uit de oogjes kijken na een avondje
megakroegetochten. Maar zonder
gekkigheid. Wij gaan ook dit jaar weer
meedoen met de grote optocht. Want
ja wij zijn toch de toekomst hoor. Het
wordt al onze 4e keer met de Koddekoi
als mannelijke eenling in ons gezelschap.
We gaan ons een ferme pot thee zetten, een lekkere warme chocomel pakken, de Koddekoi een stevig glas cola
en dan zullen de ideeën wel over tafel
vliegen. Opa gaan we dan een schetsje
voorleggen wat we eigenlijk in gedachten hebben, papa vragen we om zo min
mogelijk in de weg te lopen en mama
om de Burda maar eens te pakken en
een kostuumpje te fabriceren.
Allez, vrienden en vriendinnen, sluit
jullie bij ons aan en zorg dat er dit jaar
meer inschrijvingen zijn in onze leeftijdscategorie. Want winnen vinden we
natuurlijk fantastisch, maar met alleen
jezelf als concurrent is het eigenlijk
een beetje saai. Dus zit jullie vader en
moeder, opa en oma of misschien wel
oom of tante eens flink achter de broek
en laat ze samen met jullie ook eens
een schoon creatietje maken. Je ga niet
weten wat je meemaakt, paraderen
door een haag van mensen die je aanmoedigen en je soms applaus geven,
omdat je zo schoon bent.
Koddekoi en de 3 Giecheltjes

En, sponsor den Ouwen Brug, nog bedankt naomens Een Zonder Snor, ee, je
zie d’ons wel achter ’t bouwu, ammu om
soep kommu en mee tie doagu, en vaneiges, mee t’en SNERTMAALTIJD, op den
zaoterdagaovond, van den 21sten Februari, om 19.00 uur in Den Ouwen Brug.
Alli, karnevalsvriendu, tot mee tie daogu,
en veel leutu.
Een Zonder Snor

’Carnaval vieren?
Eerst een BOB dan
een biertje’
Het feest kan beginnen, want wij zijn
binnen…! Op zondag 22 februari 2009
trekt de leukste en gezelligste carnavalsoptocht van heel Zeeland en ver daarbuiten er op uit in Sas van Gent. De stad bij
uitstek om carnaval te vieren! En wij...?
Wij zijn er ook bij! Het BOB team van
Zeeuws Vlaanderen loopt op zondagmiddag tijdens de optocht door het centrum
van Sas van Gent om het fenomeen BOB
te promoten.
Carnavallen met BOB
Geen feest zonder bier, geen carnaval
zonder BOB. Bent u BOB of rijdt u mee
met BOB? Dan bent u in goed gezelschap.
Met carnaval goed afwegen hoe je van A
naar B gaat. Te voet, met het openbaar
vervoer, een taxi...? Als het toch de eigen
auto wordt, spreekt dan goed af wie er
terug rijdt en dus geen alcohol gebruikt!
Het BOB team van Zeeuws Vlaanderen
wenst u veel carnavalsplezier. Alaaf!
Marijke Hemelsoet,
coördinatrice BOB team
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De Betekop blikt terug... 2008

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het
nergens. Een aloud Hollands gezegde.
Maar ik moet zeggen zoals het klokje nu
tekeer gaat heb ik het nog nooit gehoord.
Want het is weer zover, het stukje voor de
Betekoppenkrant moet weer aangeleverd
worden. En als vanouds hebben we weer
eens tot het allerlaatste moment gewacht.
En als er ergens druk op komt te staan
dan lijkt het wel of de tijd nog een keer
zo snel gaat. Het is 24.00 uur voor je het
weet en de redactie was ook dit jaar klip
en klaar, te laat is geen plaatsing.
En je zou toch zeggen uw
geschiedschrijver zou toch onderhand
beter moet weten, want we blikken al
terug van ’95 vorige eeuw. Toen een
noviteit, nu een traditie.
Het terugblikken is trouwens wel erg in
tegenwoordig. De geschiedenis is een
hot item. Er verschijnen vele nieuwe
boeken over de geschiedenis, men
heeft verschillende TV programma’s
over de geschiedenis en men is bezig
met het kiezen van zeer uiteenlopende
”canons”, zoals van de vaderlandse
geschiedenis, de Zeeuwse geschiedenis
en nog zoveel meer. Dit bracht mij
op het idee een canon van de Sasse
carnaval te maken, oftewel de 10 (of
meer) meest memorabele, trendzettende
carnavalsmomenten. Ik begrijp dat
dit een welhaast onmogelijke opgave
wordt, omdat een ieder zijn eigen zeer
individuele momenten koestert. Maar
toch denk dat er ook vele zijn die in het
gemeenschappelijke geheugen gegrift
zijn. Ikzelf heb zo van die dingen die
je nooit meer vergeet. Bijvoorbeeld
de legendarische optredens op de
Spiekerskorner, zoals ”de legezakken
rechtzetter” of wat dacht u van onze
Surinaamse vriend Desi ”hoe heet uw
naam en waar woont uw huis”. Uiteraard
de vele creaties op de maandag, recent
de 2 brigadiers/sjampetters die het
verkeer op de Westkade wel eens gingen
regelen: geen vinjetje, geen doorgang. De
Otto en Robbie mobiele attracties. Maar
voor velen zullen de grootse momenten
natuurlijk in de optocht te vinden zijn:
het eerste gigantische piratenschip dat
in 1959 met bulderende kanonnen uit de
potdichte mist opdoemde, of de eerste
wagen met polyester poppen of...
Een kaarsje op een bolhoed dat uitgroeit
tot een volwaardige lichtjesparade. Maar
er zijn er zoveel en zet ze maar eens
zo op een rijtje dat je écht kan zeggen,
deze momenten hebben de carnaval een
nieuwe richting uitgestuurd. Ik ga het
hier maar bij laten, want anders krijg ik
dit stukje nooit af en misschien moeten
we maar niks op een lijstje zetten en
ieder z’n individuele memories laten
vasthouden.
Carnaval 2008 had een roerig begin.
De vele loopgroepen in de loods op het
voormalige CSM terrein hadden van de
projectontwikkelaar te horen gekregen

dat het nu definitief was: de loods gaat
plat. Gelukkig had de initiatiefnemer wel
de nodige compassie met de bouwers
en hij liet ze de loods gebruiken tot
een week na de carnaval. Dat was een
hele opluchting, maar gaf wel de nodige
onzekerheden. Akkoord we konden nog
een keer bouwen, maar dan… Waar
moeten we naar toe met onze spulletjes
na de stoet. Samen met de gemeente is
er naarstig gezocht naar een oplossing.
Reeds lang leefde het idee om te kunnen
bouwen in de grote suikerloodsen van de
oude coöperatief. De onderhandelingen
daarover lopen op het moment van dit
schrijven nog volop. Maar er is wel een
noodoplossing geboden voor het opslaan
van de stukken uit de optocht. Die
mochten tijdelijk gestald worden in de
suikerloodsen en dan maar afwachten
wat het zou brengen voor de carnaval
van 2009. Maar da’s voor de volgende
Terugblik.
In de Zeeuws Vlaamse carnavalswereld
sloeg het nieuws uit Hulst in als
een bom: een grote loods met vele
carnavalswagens ging in vlammen op.
Vele maanden werk ging letterlijk op
in rook. Een gigantische strop voor
onze Oosterse carnavalsvrienden. Op
zo’n moment word je met je neus op de
feiten gedrukt: veiligheidsmaatregelen
zijn een belangrijke voorwaarde om
verantwoord te kunnen bouwen. Het
is wel pijnlijk te moeten constateren
dat pas na dit zeer slechte nieuws de
landelijke pers ineens bereid was om
ook eens iets over de Zeeuws Vlaamse
carnaval te schrijven en filmen. Al jaren
geven we aan dat ook hier een enorme
traditie is van carnavallen en niet
zomaar met een schuurballetje, maar met
gigantische optochten, vele dweilbands,
zeer gevarieerde tradities, kortom niet
onderdoend voor de bij het grote publiek
bekende leut provincies. Ben nu wel zeer
benieuwd of ze ook dit jaar een itempje
wijten aan onze carnaval of moet er toch
eerst weer een ramp(-je) plaatsvinden?
Toch jammer dat alleen slecht nieuws als
nieuws gezien wordt.
Maar verder werd de carnaval
weer voorbereid met een ongekend
enthousiasme. En we moesten er vroeg
bijzijn want deze carnaval was een van
de aller-vroegste die er ooit geweest is.
Konden we dit wel redden? Waren de
wagens op tijd klaar? De kostuumpjes op
tijd gemaakt of... gingen we dan maar
wat kleiner bouwen of een kostuumpje
van het jaar daarvoor aantrekken? Nou,
niets was minder waar. De geruchten uit
de verschillende bouwplaatsen wezen
erop dat er alleen nog maar groter en
imposanter gebouwd ging worden. En
menigeen vroeg zich af, kan het nog
groter?? De zondag zou het uitwijzen.
De aloude discussie over het al of niet
weghalen van de drempels op de kaai
werd ook weer gevoerd. Uiteindelijk is
besloten dat niet te doen, maar makkelijk

is het niet, die obstakels.
Niet alleen de carnavallers zelf preparen
zich op de carnaval, ook de cafébazen
hebben hun handen vol. Niet alleen de
vele praktische zaken, zoals genoeg bier
inslaan, de tent verbouwen en nieuwe
glazen aanschaffen. Dit laatste, omdat
de gemeente had besloten dat bij dit
soort grootschalige evenementen glas
uit den boze is. Gelukkig is dit niet
meer zo’n probleem als vroeger. Toen
waren de plastic bekers echt van die
slappe dingetjes waaruit men niet met
smaak een biertje kon nuttigen. Nee,
tegenwoordig zijn deze van hard plastic
met een zelfde smaakgenot als uit het
klassieke échte glas. Ook de rotzooi op de
vloer viel heel veel mee, want men bracht
z’n glaasje/plastiekje netjes terug naar
de bar. In tegenstelling tot het beeld dat
de niet-carnavaller van ons heeft, zijn we
eigenlijk een zeer net en gedisciplineerd
volkje.

Naast al deze praktische zaken is
het op zoek gaan naar de juiste
carnavalskraker een sport op zich. Op
de vele zaterdagmiddagen voor het
echte carnaval, als alle verenigingen
na gedane bouwarbeid hun clublokaal
opzoeken, wordt door de cafébaas
verschillende nieuwe of gouwe ouwe
liedjes uitgeprobeerd. Met zeer wisselend
resultaat. Liedjes die na 1 keer draaien al
weggehoond worden of althans zo lauw
worden ontvangen dat de DJ van dienst
deze van z’n playlist schrapt. Sommige
deuntjes blijken zo aanstekelijk dat op
een gewone zaterdag het hele café uit
volle borst meebrult, kortom die gaat veel
gedraaid worden. En nu maar hopen dat
het effect net zo groot is als ”de fiets van
Piet van pa”. De uiteindelijke smashhit
2008 bleek een lied van eigen bodem:
kapitein Rooibos. Als dit gespeeld of
gedraaid werd veranderde de kroeg in
een gekkenhuis. De koude rillingen
liepen over je rug als het complete café
op stormvolume meebrulde. En helemaal
fantastisch werd het met een verrassings
optreden van de troubadour Heimwee
Maik onder begeleiding van Tandsjen bei.
Op zo’n moment vergeet je zelfs dat het
er een van Terneuzen is.
Zoals gezegd ieder werkt op zijn manier
naar de carnaval toe. Zo hoorde ik iets
over de ”Tuur-kuur”. D.w.z. je begint op
de zondag voor carnaval met 2 pintjes,
dan de volgende dag 3, en zo voorts tot je
op de carnaval zelf klaar bent om van ’s
morgens tot ’s avonds zonder problemen
in te nemen.
De Deurdouwers hadden in voorbereiding
op de carnaval een unieke actie opgezet,
de kasspekkende verkoop van de
polyester Beet. Een prachtig initiatief,
want naast de enige echte Betekoppenvlag
kunnen we nu ook een echte Beet
aan de muur hangen. En het was een
succes, want vele gevels werden met een
muurbeet opgefleurd.

Voor vele onder ons begint de carnaval op
de donderdag. Maar er zijn altijd van die
clubjes die toch nog vroeger uitpakken en
een eigen avondje organiseren. Zo is het
al enige jaren traditie dat op de dinsdag
de Papzakkers afzakken naar clubhonk
de Rijnvaart voor ”pimpeltjesavond”. Zij
worden dan extra verwend door ijverige
Deurdouwers, die speciaal voor de dames
frietjes bakken. Het aantal Deurdouwers
dat op komt dagen wordt per jaar groter
en voor je het weet is er weer een extra
carnavalsdag bij. Dit jaar vonden de
dames het zelfs nodig om zich al uit te
dossen als ”kakmadammen”.
Veel verbazing was er ook over de
aankondiging in de Betekop: de
carnavalsoptocht zou plaatsvinden op
zondag 18 februari, een week na de
carnaval!!!!!! Een bijzondere manier
om wat tijd te winnen en wat langer te
kunnen bouwen??? Om de verwarring
nog groter te maken werd in de
evenementen kalender in het ZVA nog
melding gemaakt van de optocht in Sas
van Gent op zaterdag!!!!
Uiteindelijk is de optocht toch maar
gewoon op carnavalszondag door de
straten getrokken.
De Stichting de Betekoppen is natuurlijk
ook extra vroeg in touw gemoeten.
Ook voor hen legt een zeer vroege
carnaval een stevige extra druk. Alles
zal toch klaar moeten zijn als we van
start gaan. Ik denk dat weinig mensen
een voorstelling hebben van dit vele
voorbereidende werk: de vergunningen
moeten geregeld worden, afspraken
met zalen voor de prijsuitreiking, de
kinderoptocht, de bejaardenmiddag,
het bejaardentehuis, het ziekenhuis, de
uitgever van de krant, de opmaker van de
krant, de adverteerders, de loterij(-en), de
deur-aan-deur collecte, de vele verzoeken
om op bezoek te gaan bij andere
carnavalsstichtingen, de vele prijzen
moeten geregeld worden, de jury’s, de
stoetopstellers, de muziekgezelschappen,
de ballonnenboer, de paarden, de
koets...., enz. etc. Er komt heel wat bij
kijken. Uiteraard kun je in de vele stukjes
van de raad wel tussen de regels door
lezen wat er allemaal geregeld moet
worden, maar velen zullen het zich niet
realiseren. Dus daarom toch langs deze
weg weer een enorme proficiat voor de
vele inspanningen die verricht worden
buiten het gezichtsveld van zo velen om.
Na deze woorden kunnen we ons
opmaken voor de echte carnaval. De
stichting begint met het bezoek aan
de zieken. Een gebaar wat door de
bedlegerige Sassenaars zeer gewaardeerd
wordt, terwijl wij ons 5 dagen dweilend
vermaken moeten zij uiteindelijk ziek het
bedje houden.
De wagenbouwers verzamelen na gedane
arbeid op donderdagavond in de Rijnvaart.
Vanaf dat moment kunnen we zeggen:
we zijn van de kant. En nog wel zonder
sluitingsuur. Gevolg: de vrijdagmorgen
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hebben we het eerste katertje reeds te
verwerken. Zo’n dag volgt dan vaak een
zelfde patroon: ’s morgens voelt men
zich wat kwakkel in de maag. We zullen
maar een beetje voorzichtig aan doen,
vooral niet te hard roepen, en uiteraard
het goede voornemen uitspreken deze dag
rustig aan te doen. Maar zo gedurende de
avond voel je je weer helemaal kiplekker,
je kunt de hele wereld aan en hoezo:
rustig aan? Komop, niks daarvan: feesten
is het motto, uiteindelijk zijn het maar
5 dagen carnaval…. En de volgende
dag begint het weer van voor af aan, de
kopjes worden wat bleker, de oogjes staan
wat wateriger en de wallen groeien en
worden donkerder, maar opgeven staat
niet in het woordenboek: een Sassenaar
pakt z’n 5 dagen.
Op vrijdag beginnen we met ons eerste
optochtje. Vanaf de Prins Frederik
Hendrik, volgens telkens weer een
nieuw parkoers. Hier wordt de jongsten
onder ons, de carnaval met de paplepel
ingegeven. Schitterend om te zien dat
jeugdig enthousiasme achter een echt
dweilbandje en in gezelschap van de
enige echte prins met gevolg. Je moet
een hart van steen hebben om niet
geroerd te worden door zoveel jeugdig
carnavalsplezier. Als je dan ook nog
een prijsje ten deel valt, heb je een
herinnering die je je hele leven niet meer
vergeet. Zo’n eerste carnavalsbeker is iets
speciaals en verdient een mooi plekje op
de schoorsteenmantel.
Een enkele pa en ma gaan na de optocht
al eens een eerste kijkje nemen in de
cafeetjes, maar storm lopen doet het daar
nog zeker niet, want er komen nog zoveel
dagen.
De vrijdagavond heeft al een stevige
reputatie als een van de betere avonden.
Het is nog niet uitpuilend druk, maar
wel met de echte carnavallers onder
mekaar. De plakkers hebben niet meer
het fanatisme als in de topplaktijden,
maar ze zijn er nog altijd: de groepjes met
het emmertje behanglijm, het borsteltje
en de A4-tjes met de aankondigingen wat
we zoal kunnen verwachten de komende
dagen of men zet eens iemand lekker voor
paal met een foto vanuit een onverwacht
perspectief. Deze vrijdag was er zelfs een
ploegje met een complete behangtafel,
en niet alleen behanglijm, maar ook
de nodige potjes latex om de muren te
witten. Dit gaf de volgende morgen wel
de nodige consternatie. Wat bleek? In
al hun enthousiasme om Sas eens een
nieuw uiterlijk te geven hadden ze de
pomp van een fraai likje verf voorzien. De
eerste reactie was natuurlijk een enorme
grijns op het gezicht, schitterende grap.
Tuur Lippens had nu écht een Witte
Pomp. Echter vrij snel kwam het besef
dat je dit ook onder het kopje vandalisme
zou kunnen plaatsen, want wat zou de
impact van de verf zijn op de pomp. Even
paniek. Maar... en daar komt de échte
Sasse carnavaller om de hoek. Dit lossen
we zelf op. Inderdaad zonder tussenkomst
van derden hebben de jongens de
pomp weer als nieuw opgeleverd en
zo weer een hoofdstukje toegevoegd

aan de al zo rijke carnavalshistorie. Sas
werd deze avond ook bezocht door de
officiële delegatie van de Asseneedse
carnaval. Deze zullen echter lang hebben
moeten zoeken naar hun Sasse collega
raadsleden. Want de Raad van Elf was
deze avond gestoken in het tenue van
de Deurdouwers. Een gezelschap dames
ging gekleed in een vuilniszakje van de
Colruyt. Het moge duidelijk zijn dat dit
uiteraard niet te vergelijken is met een
echte KOMO, de Rolls Royce onder de
vuilniszakken.
De tijd van eenheidsprijzen in de horeca
lagen al even achter ons, maar de
verschillen dit jaar zijn aanzienlijk. Een
glaasje bier voor 1.50 of 2.00 Euro scheelt
toch een slok op een borrel.
Zaterdag blijft ondanks alle
voorbereidende schermutselingen de dag
dat we officieel beginnen. Vaneigens ’s
morgens nog even naar de bouwplaats om
de laatste puntjes op de i te zetten, een
laatste boodschapje doen en dan klaar
voor weer een dag. ’s Middags dat enorme
eind lopen naar het Prinsenhof om onze
prins op te gaan halen, wederom begeleid
door een 3-tal muziekgezelschappen, na
een jaar afwezigheid, de Return of the
Pink Panter.
Op het stadhuis probeerde onze
burgervader Jan nog een dagje te
smokkelen. Hij wou de sleutel al weer
terughebben na 3 dagen, maar da’s
der toch echt een te vroeg. Tijdens de
traditionele receptie op het gemeentehuis
nam de prins de notulen van enkele
stichtingsvergaderingen uit de jaren ’60
door. Het bleek dat deze vergaderingen
ook toen al behoorlijk levendig waren, er
werden soms rake dingen gezegd. Ook
toen werd Willy de Groff al eens op z’n
nummer gezet. Kortom: gerommel in de
vergaderkamer is van alle tijden.
Onze grootvorst Adelein werd ook nog
even in het zonnetje gezet, 33 jaar
lidmaatschap van de Raad van Elf was een
luid Alaaf waard.
Na de receptie is het dan in galop naar
de boerenmaaltijd, want we hebben nog
een druk programma. Tijdens de maaltijd
werden zo nog enige zaakjes besproken,
want ja tussen de happen boerenkool
door moet er toch ook wat gepraat
worden. ”Is het nou wel of niet even
druk als vorig jaar?” het grappige is dat
de een zegt: zeker een stuk drukker, dus
het loopt als een tierelier en de nieuwe
opzet werkt. Komt er daarna leuk een
ander die weet te melden: ”goh ik mis
toch veel bekende koppen, je ziet het per
jaar teruglopen.” Nou, zoals ik het kon
beoordelen was het zaaltje goed gevuld.
En de introductie van de Gouden Rollator
voor het schoonste ouwe wijf bracht
een nieuw en spannend element in de
traditionele verkiezingsparade.
Het gezelschap boerenmaaltijders werd
nog opgeschrikt door een ploeg hooligans
die dreigden de boel op stelten te zetten,
ware het niet dat een peloton ME’ers
tijdig wist in te grijpen. De zaterdag
verliep daarna van een leien dakje en was
een prima opstapje naar de dag van de
waarheid: is de tocht der tochten weer

schoner dan het jaar daarvoor en kunnen
we de reputatie van Zeelands mooiste
weer waarmaken?
Laat ik u geruststellen: hij was weer
fenomenaal. Maar de dag was echter
toch even in mineur gestart. Enkele
onverlaten hadden het nodig gevonden
om een container aan het Suikerplein in
de fik te steken en even was er een gevaar
voor asbest vervuiling. Na een zorgvuldig
onderzoek bleek dat er geen gevaar was
en dat we met de nodige vertraging
alsnog konden gaan opbouwen.
En na het opbouwen stond het plein
helemaal vol. Het was gigantisch
wat er weer allemaal te zien was. De
Deurdouwers hadden dit jaar voor
zichzelf het doel gesteld om de langste
wagen ooit te bouwen en daar zijn ze
zeker in geslaagd. Een en ander mat ruim
30 meter. Kolossaal. Maar ook de rest
bewees weer dat we in Betekoppenstad
nog steeds weten hoe je een optocht
neerzet.
Het lijkt me overbodig om alle creaties
hier de revue te laten passeren want op
de website van de Betekoppen kun je
alle dagen uitgebreid bekijken. Er is een
enorme hoeveelheid foto’s beschikbaar en
ook de uitslagen staan op de site. Ik kan u
dan ook aanraden daar eens een kijkje te
nemen: www.betekoppen.com
Tijdens de prijsuitreiking bleek dat
enige wisselbekers nog niet ingeleverd
waren. Dat was lastig. Ik hoop dat ze
uiteindelijk weer terecht zijn gekomen.
Een minpuntje voor mij is altijd de
snoeiharde muziek in de zaal. Het wordt
zo zeer lastig om de optocht eens rustig
te evalueren. Maar ja het kan ook dat
schrijver dezes een dagje ouder wordt en
wat minder afkan.
Iets anders wat door velen als zeer irritant
wordt ervaren is tijdens de optocht de
”spuitbus terreur”. De vele jonge gastjes
spuiten alles onder wat los en vast zit. Dit
geeft een enorme troep op de wagens,
poppen, kleren etc. Je krijgt dit er bijna
niet vanaf. Daar heb je dan maanden
aan gebouwd en geverfd en dan wordt
je creatie op deze manier ontsierd.
Hierbij het verzoek aan de ouders om de
kinderen wat verantwoorder met deze
bussen om te laten gaan.
De zondag verliep daarna verder volgens
het vaste patroon: na de prijsuitreiking
een hapje gaan eten en daarna trots als
een pauw of ietwat teleurgesteld een goed
glas gaan nuttigen. In ieder geval veel
napraten over de enerverende middag.
Op maandag is het weer super vroeg uit
de veren. En dat valt niet mee. Al zoveel
dagen achter de kiezen en dan voor
dag en dauw je karretje klaarzetten en
optuigen. Je juiste kostuumpje pakken.
Je attributen waar je mee gaat leuren
vinden. Je tekst voor de spiekerskorner
klaar hebben. Zenuwachtig of de maats
wel op tijd gaan zijn. Je instrument al
klaarleggen voor het dweilband festival.
Allez, je kunt als buitenstaander niet
bevatten wat er allemaal op zo´n vroege
maandagmorgen gedaan moet worden.
Maar dan is het moment daar. Op naar
het centrum. Daar kom je de eerste

feestvierder weeral tegen. De stem nog
wat hees. Onzeker proberend het eerste
ouwehoer-praatje te houden. Het eerste
haringkie, poffertje of wat er dan ook in
de aanbieding is te verkopen. Op zoek
naar het eerste pintje. Die dan ook nog
proberen weg te werken. De handjes
trillen een beetje. Je weet eigenlijk
niet of je zweet of dat je het koud hebt.
Is dat gerommel onder de gordel de
aankondiging van een dunne stoelgang
of is het gewoon honger? Wilde die
mevrouw jou nu wat verkopen of was
jij haar wat aan het aansmeren? Zo’n
maandag op gang komen is iets heel
speciaals. En dan zo langzaam zie je het
steeds drukker worden en je beseft: we
zijn weer op weg voor een historische
mannekes maandag.
Iets nieuws was van het jaar het
rockfestival Rock around the old bridge.
Een podium voor het ons allemaal
bekende café met een plaats voor vele
artiesten, waaronder de Verveelende
Vrienden en ander rockend tuig.
Aanvankelijk was er wat twijfel over het
creëren van een dergelijke vaste stek.
Zou dit niet ten koste gaan van het leuren
en het dweilen? Zoals ik begreep was
het gewoon weer een extra attractie op
een tussenstop en ging het niet ten koste
van de omloopsnelheid van de dweilers.
Voor een opsomming van de vele creaties
die deze maandag de revue passeerden
verwijs ik naar de al genoemde website,
waar een keur van foto’s je deze dag terug
laat beleven.
Na zo’n enerverende maandag is er dan
altijd weer die relatief rustige dinsdag.
Voor de echte die-hards beginnend met
een ontbijt op café en een potje kaarten.
Voor anderen rustig uitslapen, nog even
naar de markt en dan met de kinders in
de steeds langer wordende kinderoptocht.
Deze keer was het lint opgedeeld in
een 2-tal groepen. Ouderwets weer een
keer rond de pomp en dan terug naar
de Vlaanderen. En dan na een prima
dinsdagavond met uiteraard weer een
prachtige lichtjesparade. Leuk om te
zien dat deze nog steeds groeit en steeds
meer mensen trekt. Op korte tijd een
onmisbaar onderdeel van de carnaval.
En dan naar de pomp om elkaar te
bedanken voor deze prachtige dagen, een
traantje wegpinken, luisteren naar The
Last Post, dit jaar gespeeld door Coen op
een Marching Bugel.
Normaal stopt hier de Terugblik, maar
een emotioneel moment een week na
carnaval kan ik u niet onthouden. Na
jarenlang bouwen in de loods op het
CSM terrein, moest deze leeg opgeleverd
worden. Met vereende krachten, zelfs
enkele cafébazen kwamen een handje
toesteken, werd alles wat nog gebruikt
kon worden, vervoerd naar de loodsen
aan de Westkade en de rest in grote
BigBags naar het stort. De loods had er
nog nooit zo proper, maar ook zo leeg, zo
niet langer nodig, bijgelegen. Voor velen
een moment van even slikken.
En waar eens de loods stond is het
vandaag de dag nog steeds een kale
vlakte...
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Inleveren van je kleurplaat (voor 1 februari!!) kan op de volgende adressen:
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