DE BETEKOP
DE LEUTIGSTE KRANT VAN BETEKOPPENSTAD
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de betekoppen op internet
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uitslag loterij
Waardebon
t.w.v.
1e Prijs 120,00
2e Prijs 75,00
3e Prijs 50,00
4e Prijs 25,00
5e Prijs 25,00

nr.
4794
4422
2839
1858
2373

Waardebon
t.w.v.
6e Prijs 25,00
7e Prijs 25,00
8e Prijs 15,00
9e Prijs 15,00
10e Prijs 15,00

nr.
3705
4797
1767
4988
4956

Nieuwe
Betekoppenvlag!
Ej je’t al h’oren? De Betekoppe èn ’n nieuwe vlag. Peseden jaor
enze d’er zuu veel verkocht, da ’t er naar schijnt in eel Zeeuws
Vlaonderen heen één vlahhemast meer te krijhe was!
Veurig jaor ing ’t er dan oek an bekan’t ieder uis in eel ’t Sas zo’n
schone vlah! Nou zijn die Betekoppe natuurlik nie hek eej!
Ze èn hewoon nieuwe vlahhe late maokeh! En di jaor zijn’t is eele
andere geworre dan de veurig jaore! Heen gewone hele, of rooie,
of witte... ’t is di jaor echt iets eel anders!
’n Bitje mee z’n tijd mee zulle we maor zehhe.
Ben jie oek zo benieuwd wa vore vlahhe de Betekoppe nou wir
bedacht èn? È je nog heen vlahhe of ben jie messchien toe
aon ’n nieuwe?
Kom’t dan is langs bij Robin van der Hooft, die woont aon de
Westdam, op nummertje 9 of ga naor Leo Dezutter in de Nieuwe
Bosstraat nummer 1. Ze kosten maor 25 euro per ’t stuk. Da’s toch
heen held eej? Dus alle Betekoppe, wees trots op jezelluf en
steekt meej die daoghe d’en vlahhe uut, zodat oek di jaor weer
eel ’t Sas weer prachtig versierd is!

Van de Van de Voorzitter...
Ere-Eerste
minister...
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’t Is weer zover, carnaval 2010 staat weer voor de deur!
Op dit moment zijn waarschijnlijk veel Sassenaars nog druk bezig met hun
carnavalscreatie’s, vaak dagen of zelfs weken aan een stuk werk gaan daar in
zitten, maar het resultaat mag er dan ook ieder jaar weer zijn!
Ook voor de stichting ”De Betekoppen” is er nog veel te doen in de altijd
weer (te) korte tijd tot carnaval. Werk dat toch ook nog ”even” gedaan moet
worden, en waarvan veel mensen misschien niet altijd beseffen dat er ook
bij de Carnavalsstichting maanden van voorbereiding vooraf gaan aan de
uiteindelijke 5 dagen van lol en leut. Dat het niet alleen maar in dat pak
lopen is.

Zo hebben we er bijvoorbeeld al een aantal weken op zitten zodat u
deze carnavalskrant vandaag in de bus krijgen kon, er gaan toch redelijk
wat vergaderingen zitten in het opzetten van een feestprogramma voor 5
carnavalsdagen; vergaderingen met gemeenteraadsleden, vertegenwoordigers van
de politie, de E.H.B.O, enz.
Of wat te denken van het senioren-programma op dinsdagmiddag, tegelijkertijd met de
speciale kindermiddag diezelfde dag en niet te vergeten de fruitmand voor de minder
fortuinlijke Sassenaars die thuis of in het ziekenhuis het bed moeten houden.
En ieder jaar weer de begroting hiervoor rondkrijgen is ook weer een verhaal apart.
Loterijen organiseren, collectes, noem maar op. Maar met onze nieuwe leden is dit
weer goed gekomen, goed gedaan jongens ga zo door!
Het is natuurlijk weer een eer
als je gevraagd wordt om een
stukje te mogen schrijven in
onze Betekoppen-krant. Maar
dan komt het: wat moet je dan
schrijven? Natuurlijk is het dan gebruikelijk dat je de Prins en zijn Eerste Minister feliciteert en natuurlijk
ook de Raad van 11, dus bij deze Prins
Michelangelo en Eerste Minister Robinjo van harte gefeliciteerd met jullie
benoeming dit alweer voor de 6e keer.
Verder schrijf ik dan ook meestal hoe
goed en leutig onze stichting wel niet
is en hoe leutig het Sasse Carnaval
wel niet is. Op deze manier kan ik
wel meerdere stukjes schrijven maar
dat mag dan weer niet, alhoewel een
veer in iemand zijn k…t steken kan
nooit geen kwaad en elkaar een schouderklopje geven doet ook altijd goed.
Ondanks de crisis van vorig jaar (we
zijn er nog niet) kan ik concluderen:
de Stichting is nog lang niet dood, leve
de Stichting C.S. de Betekoppen!!
Mijn inspiratie om iets te schrijven
in onze krant komt dan altijd op het
zelfde neer, maar dat geeft niet want
De Betekoppen zijn weer helemaal in!!
Dus kan en mag ik weer afsluiten om
jullie een leutig carnaval 2010 toe te
wensen.
Met vele carnavaleske groeten,
Ere-Eerste Minister Barend I

LEONARDO - VOORZITTER DER BETEKOPPEN

Van de Eerste minister...
Amai, amai, wat een jaar ligt er weer achter ons. Begon ons vorige carnavalsjaar met een heuse bestuurscrisis, wordt vervolgens de hele wereld ondergedompeld in de misère. Even voor
de duidelijkheid, met die laatste crisis hadden wij dus niets
van doen!!
Maar vooruit, Carnavalsstichting de Betekoppen is weer op
volle sterkte en ook de wereld begint er weer wat zonniger uit
te zien. Het is dus een uitgelezen moment voor een feestje van
een dag of vier/vijf. Als de vooruitzichten ons niet bedriegen
gaat ook komend carnaval weer een feest worden wat z’n weerga niet kent. Ach ja, is dat niet elk jaar het geval?
Iedereen een fantastisch carnaval toegewenst en tot mee dia
daogen ééh!
Eerste Minister
Robinho I

Nar Benito den Eersten!
De kop van een beet is een Betekop... Een zot met een heel gek mutsje op...
Welke Betekop kent het niet?
Maar die ene echte zot (de nar dus) werd enige jaren toch wel
gemist. Het was op 14-11 na bekendmaking van de prins,
eerste minister en de plisie toch wel een beetje spannend. Was dit het? Of hebben ze toch weer een nar gevonden? En ja hoor... ze hebben weer iemand gevonden
die gek genoeg is deze taak op zich te nemen...
Laat ik me dus maar even voorstellen:
ik ben nar Benito den Eersten.
Je kan me mee die daoge niet missen met
dat blauw/gele pak aan, waar ik Diana
via deze weg hartelijk voor wil bedanken. Ik wens hierbij iedereen een
geweldig carnaval toe en we komen
elkaar vast wel ergens tegen.
Alaaf, alaaf, alaaf
Nar Benito den Eersten

Carnavalsstichting
”de Betekoppen”
wenst iedereen een
leutig carnaval!!
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Proclamatie 2010

Over bouwvakkers, hun busjes en leutige deuren
en over de ellende van confetti...
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Hoofdstuk II a:
en versie)
Over confetti... (de papier
Beste Betekoppen,

in een Belgisch weekblad
Op 29 januari 2009 las ik
ze Belgische buurgedat de burgemeester van on d had uitgevaarbo
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Hoofdstuk II B:
Over confetti... (de spuitv
ersie)
Beste Betekoppen,
Op maandag 11 mei 2009
las ik in de PZC dat de gem
eente Hulst het
gebruik van zogenaamde
spuitconfetti tijdens het jaa
rlijkse carnaval
aan banden wil leggen of
liever nog helemaal wil uit
bannen. Maanden
na carnaval ontsiert dit soo
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eds heel wat verkeersborden en ander straat
meubilair. Het verwijderen
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De gemeente Hulst heeft
wat mij betreft hier een pu
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rm van confetti
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druchtige aanmoedigingen van ouders en
/of
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accepteren dat dit soort geb
deel uit maken van het vo
ruiken ook
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Hoofdstuk II C:
Over hoe nu verder….:
Beste Betekoppen,
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Prins Mich

Dit is de kl e
urplaat

van:

Naam: ........................................................ Leeftijd: ...................
Adres: ................................................................................. Woonplaats: ......................................................
BELANGRIJK: Inleveren van je kleurplaat voor 1 februari!!
Telefoon: ............................................................................

kan op de volgende adressen: Robin van der Hooft - Westdam 9 of
Leo Dezutter - Nieuwe Bosstraat 1 - Sas van Gent

de sollicitanten...
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t’Is wellicht niemand ontgaon da de Betekoppe verleje jaor wa personele
probleme adde. Een euse noodkreet wer de wereld ingezonde en zie noe...
er waoren nog kandidaoten oek. Na een grondige sollesetasieprosedure
èn we vier man tot ons geselschap toegelaoten. Zie ier de ingevulde
sollesetasieformeliere, dan wete judder oek wa da we in uis gehaold èn!!
Oewel da we noe dus weer redeluk op sterkte zijn kunnen we d’ur
natuurlijk altijd wè goeie mensen bie gebruken. Aje inturesse eit moe je ut
maor laoten weten via onze websait!!

Van wie zij jij
d’er één?
Van de familie
Scheele uut Axel,
een grote familie
Van wa veur bouwjaor zij jie?
Uut bouwjaor 66, het beste jaor vind ik
zelluf
Wèlke school è jie gedaon?
’k è op de op de Prinses Marijkeschool in Axel
gezete samen mee Brian.
Zij jie uut de tijd van de Speye, van de Roselaer of de tijd
van Jeffrey’s?
Ik zijn uit de tijd van de Speye maar oek nog van de Vlaanderen.
Aan wèlke kant van’t spoor woon jie?
Aan de goeie kant van’t spoor, dus over het spoor a jie vanaf de
brugge kiekt.
Von jie de suukerfabriek vroegeh ook zo lekker riek’n?
Nee, zeker nie!!!
Oeveel betezaod ej jie? Oeveel zijje d’er van plan te krijge?
3e èn nog 2e die ik oe’k nog é groot gebrocht.
Waarom zou jie bij de Betekoppe wille oftewè wa bin je
ambisies?
Nouw, tè mij altijd al éél errug leuk geléke om al is wa mee de
carnaval te doen. Na da’k oek al wà gebouwd eh.
Wat kan jie zoal? Wa wel en wa nie?
Zevere èn nie stilstaan.
Wa doej ut liefst mee die daoghe?
Wa’k ’t liefst doe meej die daoghe is na ieder cafe gaon èn overal
è pintje pakke èn wà te zevere
Oe vroeg stao jie altied op mee die daoghe?
Da verschild van dag tot dag, maor op de zondag nie te late.
Wèlk café ej jie ’t liefst?
Oh, da maok’t me nie zoveel uit! A’k maor wa te wà te
drinke è, è wà kan zevere
Wèlke prins is joe faveriet?
Ik è geen faveriet ’t bè allema goeie.

Van wie zij jij
d’er één?
ene van de Putter,
dienen bakker uut de
stationsstraote.
Van wa veur
bouwjaor zij jie?
’k bin van ’79 mischien nie ut beste jaor,
maor ’k moet t er mee doen.
Wèlke school è jie gedaon?
’k en op de vrije vlucht gezeten in sluuskille (jaja ’k
ben een zwartsnuuver van afkomst)
Zij jie uut de tijd van de Speye, van de Roselaer of de tijd van Jeffrey’s
?
van de Roselaer en oek van den ouwe Jeffrey’s, da was waar noe dien
italiaan zit.
Aan wèlke kant van’t spoor woon jie?
aon de goeie kant zou ’k zo zegguh.
Von jie de suukerfabriek vroegeh ook zo lekker riek’n?
ooow was da die fabrieke? ik dacht a.
Oeveel betezaod ej jie? Oeveel zijje d’er van plan te krijge?
betezaod? ’k en maanzaod en sesamzaod in de bakkerij maor betezaod dat
emme nie.
Waarom zou jie bij de Betekoppe wille oftewè wa bin je ambisies?
’k en judder de laotste jaoren is bekeken en ik dacht die kunne wel een fris
windje gebruuken.
Wat kan jie zoal? Wa wel en wa nie?
’k kan vree goe zjeveren en ’k vree slecht naor uus.
Wa doej ut liefst mee die daoghe?
gezellig zjeveren tot een ander der zot van word en een bitje dweilen van
cafe naor cafe.
Oe vroeg stao jie altied op mee die daoghe?
nie te vroeg maor oek nie te laot want dan mis je den elft.
Wèlk café ej jie ’t liefst?
da maok me nie uut ut ligt een bitje aon de mensen die der bin’n zittuh.
Wèlke prins is joe faveriet?
’k en eigenlijk liever un prinsesse maor ak dan toch moe kiezen zeg ik prins
Adelein den Eerste.

Van wie zij jij
d’er één?
van Hemelaor,
je weet wè, die
van de hemeent
Van wa veur
e.
bo
ik sijn van bouw uwjaor zij jie?
ja
or
’82, ’n goed jaor
het zelluf!
al zeg ik
Wèlke school
’k èn op de Prin
è
jie gedaon?
s Fredurik Hen
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Van wie zij jij d’er één?
Van Engels. Kèn daor altijd tegenover
da Tenkstasion gewoond.
Van wa veur bouwjaor zij jie?
Ik ben hebouwd in �81, en in �82 te
wereld gekomme!
Wèlke school è jie gedaon?
Ik ben gestart op d’n peuterspeelzaol daar
naost de meulenberrug. Daarna ging ut bergafwaards.
Zij jie uut de tijd van de Speye, van
de Roselaer of de tijd van
Jeffrey’s?
Uut de tijd van de Roselaer. Was een leuti
ge tijd!
Aan wèlke kant van’t spoor woon
jie?
Ik ben dur een van voor’t spoor
Von jie de suukerfabriek vroegeh ook
zo lekker riek’n?
Ja heerlijk was dat. Zeker a ju trug kwa
m van vakansie, dan riekte da nog
spesiaaler!
Oeveel betezaod ej jie? Oeveel zijje
d’er van plan te krijge?
Nog geen, maar mijn doel is toch om dur
minimaal 11 op deze weruld te
zette.
Waarom zou jie bij de Betekoppe will
e oftewè wa bin je ambisies?
Ik ben een zogenaomde herintréder, dus
ik wit al oe leutig da bei die
manne is!
Wat kan jie zoal? Wa wel en wa nie?
Handug bènk nie helaos, dus je gaot me
in de loods nie véé zien vrees ik.
Ben wel goed int opblaozen van ballonun.
Wa doej ut liefst mee die daoghe?
Leute maken, ouwoeren en genietun
Oe vroeg stao jie altied op mee die
daoghe?
Éél vroeg! Zeker de zaoterdag en dins
dag zijn zwaore daoghe!
Wèlk café ej jie ’t liefst?
’tIs overal gezellig mee die daoghe. Elk
café probeer ter wa van te maoke
en dat lukt ze iedur jaor weer!
Wèlke prins is joe faveriet?
Ik ga voor Willum Aleksander. Of ènk
dezu vraog nie goe begrépe?
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De ”Renaissance van Betekoppenstad” houd’ons Betekoppen nou al
B
meer dan een jaor bezig, t’is afbreken en opbouwen (lijkt wel een bouwclub!) zulder noemen da’ mee ‘un
schôôn woord: renoveren... zowel Woongoed als d’un hemeente
doen ’ulder best d’ur wa’ van te maoke... als Raod van Elf dochte
we: kom, we gaon ’ok ’s kijke ’oe dat’ut er nu voor staot... ’ieronder kunne julder zien (in net van die lijsjes’ als de Renaissance)
en leze ’oe
dan wij ’ut
op ’un eele
regenachtige
zondagmorge zage...
r d’un dokter z’un
ve
no
ge
te
je
ld
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nd
igge
gaon
’Ut (al jaoren) braakl : as’ ze d’ur dan verder toch niks mee ons
estie
... t’ zou volges
en
oi
go
praktijk... Onze sugg
op
ad
za
te
be
ter wa’
doen, kunne we d’r be ’un ee l schôôn ”beteveld je” zijn...

De Vredestraot?
Ja
goed op, we din , ja, die manne schieten ‘ier al
ken dat ‘ut wel sc
hôôn ga’ worren
...

d’un mart, jao, daor is nie’ zoveel mis mee... (daor kunne we ieder
jaor weer een foto maoke en d’un carneval leutig afsluite...) alleen
wel wa’ jammer da’ d’un
pomp van de zomer geen
waoter gaf ajje d’un
zwingel bewoog... t’zoe
toch wè lekkur zijn ajje
wa’ water kon drinke ajje
d’ur langskwam, voor
d’un ”nadurst” dan
ééé...?

uge lkot op de
e
v
t
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r
o
o
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d
de Rao
ur stond
Een foto van Veuge lkot...? Ja, ja, vroegg en
’o
.
Meulenberrug n schôôn veuge lkot. We z
k ‘u
d’r op die ple
zegge: zet da’
g
maar weer teru
n
mee ‘un schôô .
..
bankje d’ur bij er
e
en dan maor w
genieten van
die veuge ls!

Nog zo’n schôôn plekje in Betekoppenstad:
de Meulenberrug mee d’un meulen erop...
maor wel nog altijd zonder wieken...!?

En nou damme’
toch mee ons
”Renaissance-rondje”
bezig zijn: ’ier nog wa
renovatie-projecte...!

ur juist nie’
t’
t
e
o
m
e
J
?
en
Oezo? Af blijv ppe en wieken dur’an, je
na
af blijve... opk e’ schôôn da’da’ga zijn!!
o
ga’ nie weten

Waor zittu’n die veug
el

s nou...?
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KLEURWEDSTRIJD
2009
Categorie 0-3 jaar
1. Zoryana Cleemput
2. Ray Vreeswijk
3. Evi Neve
Categorie 4-6 jaar
1. Valerie Samijn
2. Timon Gowy
3. Marit Noët
Categorie 7-9 jaar
1. Veerle Dezutter
2. Rieke Berkhout
3. Phon
Categorie 10-12 jaar
1. Manouska de Block
2. Marc Titulaer
3. Vincent de Vos

UITSLAG

balonnenWEDSTRIJD
2009
1. Dennis Vinke
2. Tycho Herman
3. Danisa Lootens
4. Xander van der Slikke
5. Jano van der Dussen
6. Maartje Hoogstad
7. Pieter Hoogstad
8. Tara Vermeersch
9. Matthijs Compiet
10. Joep de Krijger
11. Yoran de Putter

Beste Betezaadjes,
’t is bijna weer zover, CARNAVAL!!!! Om er weer
een spetterend feest van te kunnen maken
hebben we nog even de belangrijke dingen voor
jullie op papier gezet.
Zoals ieder jaar komen we als Raad van Elf op vrijdagmiddag langs
op beide scholen. De tijd horen jullie nog van je juf of meester.
Zorg er in ieder geval voor dat jullie verkleed zijn, dan kunnen we
samen een feestje bouwen.
Zaterdag gaat carnaval pas echt van start. Jullie komen natuurlijk
eerst allemaal een ballon ophalen bij de sporthal. Van daar uit
halen we prins Michelangelo thuis op, en wordt de sleutel op het
gemeentehuis overhandigd. Hierna laten we de ballonnen op. Na het
oplaten begint de Betejacht (om ongeveer 14.30 uur). In elk café is er
weer wat leuks te doen. Er zijn natuurlijk weer ’oude’ spelletjes, maar
er zijn ook weer wat nieuwe spelletjes. Wanneer je een spelletje
gedaan hebt wordt deze afgestempeld op je stempelkaart.
Om 16.00 uur is deze dag voor jullie helaas ten einde.
Op zondag ga je waarschijnlijk wel kijken naar de mooiste optocht van
Zeeland en wanneer je geluk hebt zien we je maandag
met je ouders tijdens het leuren...
We zijn alweer bij de laatste dag van carnaval, maar wel
één van de leukste voor jullie, de kindermiddag. We
verzamelen in de ”Vlaanderenhal” waar je je nummer
voor in de optocht kan afhalen. Je mag natuurlijk
ook zonder nummer meedoen. Hierna lopen we
met zijn allen achter ’t muziek aan naar de markt.
Daar mogen jullie allemaal rond de pomp hossen,
dansen en springen zodat de jury jullie allemaal
nog eens goed kan zien. Ze zullen dan de moeilijkste
beslissing van de hele dag maken. Wie zijn de mooiste
deelnemers van dit jaar? Na de optocht is er
in de ”Vlaanderen” nog een leuk optreden.
Hierna begint de prijsuitreiking van de
Miniparade en de kleurwedstrijd . Spannend!!!
Na de prijsuitreiking is het écht tijd
om naar huis te gaan en is er voor
iedereen nog een mooie medaille
en wat lekkers!
Helaas zit het er dan weer voor
een heel jaar op en moet je weer een heel
jaar wachten…
Groeten van de Raad van Elf
Alaaaaaaaaaaf!!!!
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Veiligheid voorop bij het opbouwen
en afbreken van de wagens!

Elk jaar op de zondag van carnaval
is het weer zover, Betekoppenstad
maakt zich op voor de mooiste stoet
van Zeeland, die ’s middags door de
straten van Sas zal trekken. Al vroeg
in de morgen is er veel bedrijvigheid
op het Suikerplein. Carnavalswagens
staan opgesteld onder de grote kraan
en wagenbouwers rijden af en aan
met poppen en onderdelen. Het is een
drukke maar gezellige bedoening.
De grote kraan takelt de poppen en
andere onderdelen hoog boven het
plein uit om vervolgens op de diverse
wagens te plaatsen. En daarin zit ’m
nou juist het gevaar. Regelmatig staan
enthousiaste toeschouwers te dichtbij
dan goed voor ze is of lopen ze onder
de hijslast door. Je moet er niet aan
denken dat er dan iets fout gaat.
Blijf daarom bij het opbouwen van
de wagens op respectabele afstand.
Tijdens het opbouwen en afbreken
van de wagens is er een zone waar
je als toeschouwer niet binnen mag
komen. Als aanwezige stoetopstellers,
leden van diverse bouwverenigingen
of leden van de stichting vragen op
veilige afstand te blijven, luister hier
dan naar. Want er is toch niemand die
de mooiste stoet van Zeeland zou willen missen??

Kommeeren 22 jaar!

Dat zal niet ongemerkt voorbijgaan...
topjaar. Vele Betekoppen zagen met die dagen maar één
Kommeer door de straten
dweilen.
Door de sponsoring van de
lichtstoet hebben wij toch nog
bijgedragen aan het welslagen
van een onderdeel van het
geweldige feest dat carnaval
in Betekoppenstad is.
Het was een schitterend tafereel hoe de lichtgevende ballonnen met de afbeelding en
de naam van de Kommeeren
het luchtruim kozen. Wij hebben vernomen dat een ballon
zelfs het uiterste puntje van
Groenland zou hebben bereikt. Of dit ook tot bezoekers
zal leiden uit nog verdere oorden als voorheen valt natuurlijk af te wachten.

Beste Betekoppen,
Het jaar 2010 is voor de Kommeeren
een jubileumjaar.
Wij vieren dan ons 22-jarig bestaan.
Mensen die ons kennen zullen weten
dat dit feit in Betekoppenstad niet ongemerkt voorbij zal gaan.
Het afgelopen carnaval was voor de
Kommeeren door omstandigheden geen

Normaal gesproken zullen
jullie op het komende carnaval weer twee Kommeeren
tegenkomen en zullen de Kommeeren
ook weer te bewonderen zijn tijdens de
stoet op zondag.
Over de creatie waar we mee voor de
dag zullen komen is nog geen zinnig
woord te zeggen.
Dat het vermakelijk moet zijn voor het
publiek en zeker ook voor onszelf staat
voorop. Jullie horen nog van ons.
De Kommeeren

EHBO Betekoppenstad

Beste Betekoppen,
Het is oktober als de brief van de Stichting in de bus valt om een stukje voor de
Betekoppenkrant te schrijven. Ojee nu al denk ik bij mezelf! Ik weet dat het bouwseizoen weer is begonnen maar zelf denk ik er nog niet zo aan. Als EHBO-er en
carnavalsvierder wist ik direct wat ik ging schrijven. Het gaat over die SPUITBUSSEN met CONFETTI!!! Heel leuk voor de kinderen, heel leuk voor de winkelier,
niet leuk… voor de mensen die in de stoet lopen!
Toevallig loop ik ook mee in de stoet en ga met een eigengemaakte creatie een
rondje door Sas. Maar ze (kinderen én volwassenen) spuiten alles onder, wagens
groot en klein, de showband, de harmonie en dan nog het liefst ín de instrumenten,
op je kleding en… ik weet uit ervaring, je krijgt het haast niet schoon. Maar het
ergste is nog dat ze in het gezicht spuiten (ook bij de kleintjes).
Dan komt de EHBO-er weer aan het woord. Want als je het in je mond komt: bah
vies en smerig, nee dat is niet lekker. Als je het spul in je ogen krijgt is het heel vervelend. Het doet pijn, want het is chemisch en dus kan het ﬂinke oogontstekingen
veroorzaken. De EHBO-post heeft de afgelopen jaren redelijk wat mensen moeten
helpen en elk slachtoffer is er een te veel. Dus hierbij een OPROEP aan allen die de
carnaval een warm hart toedragen. GEEN SPUITBUSSEN MEER ALSTUBLIEFT!!
Het zal dan veel ongemak, pijn, frustratie en schoonmaak schelen. Mensen alvast
bedankt ee..!
Ja, ja, Betekoppen, wij EHBO-ers lopen ook weer ons rondje Sas met die dagen. Vanaf de vrijdag elke dag van carnaval! We zijn er wel, maar hopen dat we niet in actie
moeten komen. Een teken dat er dan niet veel is gebeurd. Gezellig feesten, hossen
en dweilen zoals we dat in ons Sas van Gent, ons Betekoppenstad gewend zijn.
Dank aan de gemeente dat
we weer in het gemeentehuis mogen posten (beter
kan niet!) en dank aan allen
die EHBO lopen met die
dagen. Ik wens jullie allen
een ﬁjn, gemoedelijk en een
heel leutig carnaval toe.
Groetjes en tot mee die
dagen ee
Wilma Gerritse-de Block
Evenementencoördinatie
EHBO Sas van Gent
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PREEDUKAOT: VEESTE VROEG!!!
Nu zien we julder denke, ”wa moe we
daor nu weer mee?”. Awel, da wille we
julder weer eens gaon uitlegge, maor of
da in één uitgaove van d’n Betekop gao
lukke, daor zijn we nog nie van overtuigd. We gaon ’t echter toch probeere.
We moete nu eenmaol onze paagienao
vulle.
Om te behinne è ’t niks te maoke mee
’n karnevalsjuubuleejum. Dus eiheluk
èn we ier ons verhaol al mee vertelt.
Dus... bedankt allemaol... oh nee, tog
maor nie. Tís eihuluk eel simpel. In
huwoone mensetaol en we di jaor ’n
juubuleejum. We loopu naomuluk voor
d’n 25ste keer mee in d’n optocht.
Wie a hudacht da wulder da vol zouwu
houwe. Wij in ieder huval nie. Aloewel... Wa in je bloed zit da krijg je nie
zoomaor d’ruit. En aonhuzien da wij
SAS bloed en, dan buteekun da da we
nogal dwars kunne zijn. Dus gaon we
voor 25, en daorna... OP NAOR 33!! We
moete tog ’n beetje in’t verhaol blijve
van’t karneval.
So, da was nog ’s ’n introo. Dan kunne
we nu overgaon naor ons normaole
verhaol.
t’Is alweer ’n jaor geleeju da wulder d’n
Prins inhaolde, mee voor veel Betekoppe ’n verassing. D’n Sjoowbende van’t
Sas speelde ook de Betekop hits zoas
”T’is de laotste keer” en ”de Kop van ’n
Beet”. Ja, wij luistere heus wel wa d’r
zo gezegd wor. D’n Sjoowbende speelde
geen carnevalsmuuziek...? vanaf 2009
dus wel. En da gao di jaor weer zo zijn.
D’n Prins is ook nog nooit mee zoveel
laweit bij ’t Gemeentehuis aongekome.
D’n Erremenie (die eerst wa bij van

rs:

pe
Vers van de

Fiscus houdt
leurders
dit jaar scherp
in de gaten
Naar verluidt gaat de Fiscus dit jaar
scherp controleren op grootverdieners
tijdens het leuren, de maandag van
het carnaval. De reden hiervoor zou
zijn dat de verkoopprijzen van allerlei
verkoopwaren de laatste jaren enorm
is gestegen. Vroeger werd er altijd een
symbolisch laag bedrag gevraagd voor
de act of de verkoopwaren. Tegenwoordig dient ment bij sommige leurders echter diep in de buidel te tasten
en wordt het maximum bedrag van
50 eurocent wel eens grof overschreden. Het is van geen wonder dat de
ﬁscus hier een kans ziet om de steeds
maar oplopende staatsschuld terug te
brengen naar een acceptabeler niveau.
Laten we daarom afspreken om het
leuren, en dus de prijzen, ludiek te
houden. Dit was trouwens de uitslag
van het leuren tijdens carnaval 2009:
1e plaats: Een opkikkertje
2e plaats: De treknichten
3e plaats: Blow Base

Boven waore gaon drinke) waore net op
tijd om te speele bij ’t Gemeentehuis.
Dus d’n Prins a opeens 2 muzieke mee
veel laweit. Ah de mense toen nog nie
wiste da d’n Prins d’r was, dan waore
ze wel eel erg doof.
D’n zondag en we Betekope stad laoten’oore da d’n Sjoowbende aon’t
verandere was. Leutige muuziek, die
de mense herkende. We zaoge zelfs
rehulmaotig mensu meedansu op onze
muuziek. Daor doen we ’t nu voor!!! Da
d’n mense ’t leutig vinde om muuziek
voorbij te hoore koome. Ah je dan ook
nog ’s de waogens zag, dan denke wudder wel eens... Kan’t nog beter??? We
zulle ’t di jaor zien. Iets zeg ons echter
da ’t nog beter kan, aongezien de stoet
nog steeds ieder jaor schoner wordt.

De rest van’t jaor en we weer gedaon
wa we ieder jaor doen. W’en weer door
eel Europa hureist, om de mensen overal te laote zien en’oore da SAS bestaot
en da ta ’n plaots is waor ze alles goe
doen. Muuziek maoke, waogens bouwe,
feeste orgaanieseeru. Alles wa uit SAS
komt is goe. Toch ging ’t op een bepaold moment wel eel erg ver. Zeker ah
je ’n aonvraog krijg om 2 weeke naor
Aboe Dabbie te koome, omda ze daor
dien Sjooowbende van’t Sas ook wel
eens wilde hoore. En da ze ons wilde
was wel duidelijk. We zouwe mee ’t
vliegmasjien hubracht worde en moeste
iedere dag wel... ’n alf uur speele. De
rest van de tijd moeste we ’t doen in ’n
5-sterre ootel mee ’n zwembad. W’en
’t al slechter huhad. Da beloof wa voor
2010, aonhezien we al anvraoge krijge
om naor Malta te koome, da land van
Berloeskoonie, en nog wa van die leu-

tige plaotse. We goan ’t wel zien wa di
jaor breng.
Wa ons betref gaon we di jaor in ieder
geval veel feeste, aonhuzien de bende
25 jaor bestaot. Da’s voor ons toch wel
’n mijlpaol waor we nog wa leutige dinge mee wille doen. Oe en wa, da hoore
julder wel gedurende ’t jaor. We krijge
in ieder huval wel nieuwe kostuums.
En we gaon nog wa nieuwe instruumente erbij koope, om nog anders
te gaon klinke. Oh ja, die karnevals
kleeding beurs, die we ’n week voor de
Megakroegetocht gehouwe hebbe was
ons eerste feestje. ’T Was eihuluk meer
’n feestje voor de karnevalsvierders,
maor ah die plezier en, en wij da ook.
Maor ….. zover is’t nog nie. Ah we dit
leeze is’t nog ’n paor keer de vuilbak

buite zette, en dan goa’t echte Sasse
feest beginne. CARNEVAL!!!!!!!!
We gaon nog kijke (teminste, da moeste
nog doen toen we di stukje schreevu)
om dit jaor ook ’n Sjoowbende Dweilbende de café’s onveilkig te laote maoke. Mee die daoge weete julder of da
helukt is, of nie.
Langs deze kant wille we alle karnevalsvierders alvast veel leute en
plezier wense. Natuurlijk zonder probleeme, maor wel mee veel helach.
Want da’s ’t belangrijkste mee die daoge. Feeste, lache, leute en, en dan weer
’n jaor terugkijke oe leutig ’t eiheluk
wel was. TOT MEE DIE DAOGE!!!!
De leeje van d’n Sjoowbende
van’t Sas (alweer 25 jaor OUWER)

De Beteblaoren maken het zich
dit jaar gemakkelijk...
Allo Betekoppen,
Ier ook nog een stukje van de Beteblaoren. Als ik
dit zit te tikken, hebben we de Megakroegentocht
achter de rug en weten we wie het komend carnaval de prins is. (proﬁciat buurman!!)
Wij hebben zelfs gezien dat er weer een nar
is. Enkel de kleuren moeten we nog aan wennen.
Maar goed, wij zijn d’r al uit, wat we dit jaar
weer gaan doen. We gaan het dit jaar voor
onszelf gemakkelijk maken. De dames gaan
naaien en de mannen blijven plakken!!
Bij ons zijn der mensen bij, die aangegeven
hebben dat ze minder tijd hebben om te bouwen, dus moeten we naar een compromis
zoeken, wat we dus ook gedaan hebben. Wij
zoeken het dit jaar in de kleuren en minder in
het afwerken, want dat ziet toch niemand!!!
Gelukkig hebben wij gehoord, dat er dit jaar
enkele groepen bijkomen bij de groepen B.
Dit is natuurlijk een positieve ontwikkeling.
Hoe meer groepen, hoe mooier de optocht, lijkt
ons. Allez, voor we beginnen te zagen gaan we
dus we maar stoppen...
Wij wensen iedereen een leutig carnaval, hou
het netjes, zoals wij ook al jaren doen en...
TOT MEE DIE DAOGEN!!
namens ”de Beteblaoren”
M. de Bock
P.D.G

De Betekop 2010

Het jachtseizoen
is geopend!
BESTE LEUTVIERDERS,
ZOALS JULLIE GEWEND ZIJN, STAAN WIJ PIJKE ZOT VOOR LEUT EN
VERTIER, MAAR DIT JAAR PAKKEN WE HET EENS ANDERS AAN! NA
ZOVEEL JAAR GOOIEN WE DE KNUPPEL EENS IN HET HOENDERHOK,
EN SLAAN WE ONZE VLEUGELS UIT, OM ONS JACHTGEBIED EENS
UIT TE BREIDEN. SOMMIGE LEDEN VAN ONS RAAKTEN NOGAL
AANGESCHOTEN BIJ HET IDEE ALLEEN AL. WAT WIL JE, MET ZULKE
ROKKENJAGERS IN DE VERENIGING, DIE WILLEN WEL EENS EEN
BAMBI SCHIETEN. MAAR ER MOET GEZEGD WORDEN, JE MOET DE
t.nL
o
z
e
HUID NOG NIET VERKOPEN VOORDAT DE BEER IS GESCHOTEN. DUS
.pijk
ZIJN WE WEER VOL GOEDE MOED BEGONNEN, EN ER MOET GEZEGD www
WORDEN, HET SCHIET OP.
IK ZIE IEDEREEN AL DENKEN, ”ZIJN ZE HELEMAAL VAN HET PADJE
GERAAKT??” MJA WAT MOET IK ZEGGEN, WE KUNNEN NATUURLIJK
NIET VAN ALLES GAAN VERTELLEN HOE DE WAGEN ERUIT ZIET,
MAAR ZOEK IN IEDER GEVAL DEKKING TIJDENS DE OPTOCHT, DAT
JE NIET ONDER JE VEREN WORDT GESCHOTEN.
AFIJN, JE ZAL WEL ZIEN WELK KONIJN... UHM... WAGEN WE DIT
KEER UIT DE HOGE HOED TOVEREN...
DE BOUWERS VAN PIJKE ZOT

ALLO, ALLO, BETEKOPPE, ALLO ME ZIJN D’R WEER.

JAOWEL, 1 ZONDER SNOR IS IER, ALLO!!!!!!
Jao, jao, julder zoent meschiens nie gedocht en, maor ook d’ees jaor doemme
wij weer me mee ten stoet. Sterker nog,
t’ïs weer al den tienden keer damme
meeloope en rijje, wij zoan julder moete
weete nao tien jaor, loope en rijje me
wij mee ta spel. Dus volhent jaor emme
zjubilee vaneihus, den 11de keer in de
stoet.
Nou zoen julder vaneihus wel is wille
weete waddame gaon fabrieseere voor in
de stoet,awel, daor en julder nou net is
heen kloote mee te maoke, je kom maor
naar de stoet kijke op zondag den 14sten
februuwaorie. Me woemme wel zegge,
damme nou wel een eele schoone bouw-

plaats en daor achter de sportal, alleenig
moe me nog afwachte oe lang damme
daor nog mee al die hroepe kunne blijve.
Aﬁjn da d’oore me wel van ’t bestuur
van eel da spel, z’eete de 3Bees.
Alli, om dan julder ’t zijn, Beetekoppe
zan’k toch is een tipje van de sluijur
oplichte. Ovuruhus moe je wel uitkijke
mee ’n tipje van een sluijur op te lichte,
maor ’k gaon’t toch doen. Awel, ajje
van’t jaor mee ons mee zoe toen zoe je
wel vreet hlat moete zijn, anders gao
je nie mee kunne gaon. Ik bedoel mee
hlat, hlat, dus vree leenig, hlijk een paling, zoen’k zehhe of hlijk een eelastiek.
Nou weete julder vaneihe nog

niks, maor jao, kan der verder nie te veel
over zehhe, anders gaon julder loope
kemeere wa damme gaon maoke, en da’s
nie de bedoelink.
Je zat wel zien. Opelijk gaomme wij julder ook zien me tie daoge, nie alleenig
mee te stoet vaneihus, maor die andere
daohe ook.
Kdink in 1 of ander stammenee, of erhus
op straot, toe ter nie toe, maor erhis tog.
Zo as ieder jaor hao me onze sponsur
weer bedanke voor allu meedewerking.
Tijdus ’t bouwsezoen gaomme wij ’tzaoterdags bevoorbeeld tussen de middag altijd om soep mee brootjes of wa
diets meer zij, bij Henny en Ronald van
d’Ouwe Brug en da smaokt
altijd vree hoet, voornaomeluk at koud is an den
uijur, op de bouwplaots.
Daorachter is ’t
weer te werke
an onze nieuve
kreejaosie,
amme daor
tusse de middag nie blijve
plakke temminste.

Da gebeur nie veel, maor van de tien
zaoterdaoge toch wel acht, dus da val
wel mee, ee.
Henny en Ronald, alweer bedankt en
we nóope weer op hoeje soep etseetura.
Henoeg over 1 Zonder Snor, tot mee tie
daohu, Beetekoppe, allo, henoeh nou
ee, allo, tot mee tie daohu, allo enne de
LEUT
Alle leeje van
1 Zonder Snor

DE BUTTON
Het ultieme Valentijnskado
mee die daoge! Voor slechts €1,20
verkrijgbaar bij alle Sasse café’s
of bij de leden van de Ventjes.
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Een sjiek bal in ’t Sas?... Wa moet doar van kommen…
In ’t Sas emme van alles, maor één ding missen
we toch: een goeie balzaal!!! De Sassenéérs die
dan een keer serjeus willen dansen kunnen eigenlijk nergens terecht. Zou ta nou nie schôôn zijn?
Dan we in ’t Sas eens een heel schôôn sjiek danstheater zouwen en mee een heel groot podium
en een super blinkende dansvloer? Nie zoiets
als de Speye of de Roselaer of gelijk vroeger ’t
zaoltje van Staf. Nee, ook nie zoals bij Carlo van
Dam, dan ze de biljarttafels in de grond laten
zakken om d’r een wagenbouwersbal t’ouwen.
Nee we zouwen een echte sjieke balzaal moeten
en: een “ball-room” zogezeed. Zie je ’t voor je: op
’t podium een groot orkest mee zo’n dirigent als
André Rieu of Johan de Wit of zo. En dan op de
dansvloer van die prachtig geklede Sasse paortjes
die dan mee de fraoiste passen de zaal rondzweven.Van die schone Sasse vrouwen in mooie
baljurken en dan die deftige mannen in jacket…
Zie je ’t voor je? Nee, wij nie, ééélemaol nie
zelfs… Op déérste plaots zijn
Sassenéérs geen dansers; ze
staon liever mee een pintje in

3 B’s: Vol = Vol

Sinds vorig jaar is het Sasse carnaval een
stichting rijker. De stichting ”Beheer
Bouwlocatie Betekoppenstad” werd boven het doopvond gehouden en had al
meteen de handen vol.
Twee seizoenen terug moesten de bouwers van het vroegere CSM-terrein het
pad ruimen voor een prestigieus project.
De bouwplaats werd gelijk afgebroken.
De dakloze groepen staken de koppen bij
elkaar en vormden het ”Petit comité”.
Dankzij het gemeentebestuur konden
wij terecht in de voormalige werkplaats
achter de Vlaanderenhal. Een voorlopige
maatregel maar eentje die kan tellen.
Uit het ”Petit comité” ontstond een echte
stichting: de 3 B’s (Beheer bouwlocatie
Betekoppenstad) met als penningmeester
Ciska Lensen, voorzitter Jan Vereecke en
secretaris Alex De Graeve.
Doel is het carnaval in Sas te ondersteu-

nen en te stimuleren onder meer door
het beheren van de bouwlocatie.
Dat er gestimuleerd en beheerd wordt
kan je al duidelijk stellen. De vroegere
werkplaats geeft nu al onderdak aan 18
groepen met een totaal van 113 bouwers!!! Toch een mooi resultaat voor een
tweede seizoen. Deze bouwlocatie zit
nu toch echt nokjevol. Voor dit seizoen
zit iedereen gebeiteld maar naar komend
jaar toe zullen we voor nieuwe groepen
een andere locatie moeten zoeken.
Wil je getuige zijn van een gezellige
drukte waar plezier, solidariteit en creativiteit hoogtij vieren, om gerust eens
langs.
Namens het bestuur 3 B’s
Alex De Graeve
Secretaris

ulder and wa te zeveren of ﬂauwekul te verkopen. Zelfs voor een polonaise komme ze nie de
dansvloer op, ook mee carnaval nie. Soms oor je
’t wel: “Ah, schoonheid, zullemen is danse?” Ze
pakken mekaor even vast, schudden mekaor wa
deurmekoar en blijven verder gewoon aon de
bar staon: ouwoeren, ﬂauwekul verkopen en een
pintje drinken.
En dan serieuze muziek in ’t Sas? Ken je ze, de
Sasse muzikanten: Of ze nou bij Sas Chante in
’t kerkkoor zingen, of mee ulder vrienden zijn
verenigd om in goeie harmonie op niveau te
spelen, of ze nou in ’t oranje gekleed Koninginnedagliedjes spelen, zelfs de hardcorebende van
Dr. Phil… ze zijn allemaol ’t zelfde… ’t Kan maor
eventjes serieus blijven, want als de tent vol zit
mee Sasse mensen schakelen ze zonder dat ‘r
naor gevraogd wor binnen de kortste keren over
op leutige muziek. Alles is goed, as ’t maor carnaval lijkt, een eel jaor deur. Zo’n balzaol mee een
serieus orkest en serieuze dansers in ’t Sas: daor
kom niks van, want…
Al is de balzaol nog zo sjiek,
in ’t Sas spelen ze altijd leutmuziek
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’oe legge we di’ uit?

Voor julder geheuge op te frisse: Den eerste prijs was na 22 keer als duo deelnemen in den stoet gelijk voor ons, wie aai-t-da ooit kunne dinke. Wij nie want
wen’t al zo dikkuls uitgeleed, damme nie meer wiste wa-d-amme moeste. En da
blijkt dan het beste te zijn van allemaol, het gewoon nie meer wete. Amme dà-deeder gewete, dan aai-e-me der geen 22 jaar over gedaon.
Maar allee w-èn-der van genote. Waddet volgend jaor gao geve, da wete me nog
nie. ’t-zie-ter nie zo best uit, der gao-dun mirakel moete gebeure.... of mesgien
gebeurtàd-ook wel...
Jao, laote me nou maor eerlijk zijn… en we wete nie goed oe Damme da moete
uitlegge, maor we aaien ’t voreg jaor al beslote dà-d-et onze leste keer zou zijn, in
de stoet.
En dan gebeurt-er zoiets mee bekers en medaolies.
We zijn natuurlijk wel een bitje zot, we zijn al in de 60 eé... Daorbij èmme-n-ons
ook afgevroge of dà-t-à wel kan zonder uitleg, die stoet in ’t Sas.
Is de stoet dan nog wel de stoet?? Vroge-m-en-ons af.
Ja, de stoet blijf de stoet, en de golf
beweging gaat voort. Zoals de ouwe
zonge... da kenne we allemaol, zo ist
leve.
Oe voeltà-d-eigelijk ajje langs de kant
stao te kijke mee kouwe pote?
Dus wor het tijd voor ons om onzen
uitleg te staken (wacht… eve een
droge zàdoek pakke) en julder het
vanaf 2010 allemaol maar zellef uit
te laote legge. Me legge’n et nie
meer uit... ME BOLLEN ET AF mee
zeer in ons hart en dank aan alle
plezier wa-d-amme al die joare aon
julder beleefd èn.
d’Uitleggers
Cyriel en Frans

Club van 111

We staan op honderd!!

Het heeft heel wat jaren geduurd, maar
eindelijk hebben we 100 leden. We
zijn daarmee een belangrijke sponsor
geworden van de Carnaval in Sas van
Gent. Onze ﬁnanciële inbreng is voor
de Stichting van onschatbare waarde
om al die activiteiten te organiseren.
Natuurlijk streven we naar het magische getal 111. Dat aantal hopen we

Vorig jaor is d’r 1-tje op z’n eige begonne en da was ‘geen
avance’ zo alenig bouwe aan n’n waogetje. Gelukkig kreeg t’m
nog wa hulp van nog wa mense en da was n’n gezellige boel.
Van’t teen kwam tander en zo wére de eerste planne voor n’n
nief klupje ontvouwe.
Oe moe da ete z’on nief klupje ?, zé t’r ene. In d’n Rijnvaart
gezete an d’n toog en na wa pinte kwam t’r ene binne en we zée:
‘Wie me daor en !’. N’n schone vent wast nie maar de klubnaom
en ‘t logo was gebore.
Wa gaon we bouwe zé t’n andere? Iets voor de kleine manne en
nie te groat, da’s gemakkelijk en zo klaor. Zo gezeet zo gedaon.
En wa klein begon ontpopte zich tot wa vre schons.
Wa gaon we nog drinke?, zé d’n slimste !!!!
Allé, tot mee die daoge en vergeet niet:
‘In’t Sas ontpopt zich de leut’.

komend jaar te bereiken. Wij willen
alle leden, particulieren en bedrijven
hartelijk bedanken voor hun jaarlijkse
bijdrage.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij: Jan Sanderse, Luc de Meijer
en Co Torbijn.
We wensen U een plezierig carnaval!!!
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Afgelopen jaar
Tè geen naom
werd dweilband ond gevolgd
ro
tot winnaar gek en Valtatege
ei
door Tandsjen B

De maandagmiddag van carnaval
organiseren de Betekoppen in
samenwerking met Paul Boon van
de Watergeus weer het jaarlijkse
dweilbandfestival. Diverse dweilbands
van binnen en buiten Betekoppenstad
tonen hun muzikale hoogstandjes in
en rond de Sasse cafés. Zoals ieder jaar
vindt de prijsuitreiking om 18:00 uur
plaats in café de Watergeus.
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Het draai allemaal om
de liefde en de gein!
Liefde is onbegrijpelijk, liefde is onverklaarbaar
Het klinkt overdreven, maar het is echt waar,
Je kan hele dagen maar aan 1 ding denken
Je praat erover als ze je pint uitschenken
Je gaat er mee slapen, je staat er mee op
en vaak genoeg heb je er pijn van in je kop
Je hebt er als Ventje echt alles voor over
Ja, ook al noemen ze je dan een uitslover
Je staat er dagen voor in de kou
Je denkt soms niet meer aan je eigen vrouw
Al vanaf september komen we met z�n allen van stal
Voor onze grote liefde: Karnaval
Het geeft een gevoel, heel zot en fijn
Alles draait om de liefde en de gein
Onze liefde willen we met alle Betekoppen delen
Misschien een enkele uitzondering voor de Groen-gelen
Wil je ons liefdesgevoel met ons beleven
Dan moet je je op Valentijnsdag naar Betekoppenstad begeven

K.St. De Ventjes

Courantje van Sas
14 februari 2010

Uitgeverij: Hullemans & Kokkimonster b.v. Adres: Sasse cafés Betekopcity.
Hoofdredacteur: Kokkimonster. Opmaak: Hullemans.
22e jaargang. Nummer 1. Prijs: € 1,11 Internet Sasse Leutesnokkers: www.sasseleutesnokkers.nl

Jubileum?
Namens de redactie van het Courantje
van Sas feliciteren de Sasse Leutesnokkers alle Betekoppen. Zij kunnen dit
jaar genieten van de 22e jaargang van
het Courantje van Sas. Een carnavalesk
jubileum. Dat betekent bij een normaal
gezelschap uiteraard iets speciaals
doen. Bijvoorbeeld een extra dik thema
nummer met een uitgebreide analyse
van het fenomeen Sasse carnaval.

Of een nummer uitbrengen waar enkele Bekende Nederlanders uitgebreid
aan het woord gelaten worden over hoe
zij aankijken tegen het illustere carnavalsclubje de Sasse Leutesnokkers.
Maar een tegendraads gezelschap als de
Leutesnokkers moeten natuurlijk weer
iets anders dan anders doen. Niks uitgebreide stukken. Gewoon het jubileum
het jubileum laten en niks extra’s.
Een fotootje en that’s it.
Volgend jaar nummer 23 en dan lees je
weer van hen.
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Valtatege eindelijk Volwassen ?
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De groeten,
De eikels van valtatege

Koddekoi en de 3 Giegeltjes 2010
Hallo carnavallers,
We zijn van plan om ook dit jaar weer
mee te lopen met de grote optocht. We
weten alleen nog niet als wat. Snappen
jullie nou dat het niet meevalt om dan
maar weer een stukje aan te leveren
voor de Betekoppekrant. Want wat heb
je dan te melden? We hebben als echte
carnavalsvierders al een paar keer rond
de tafel gezeten om te vergaderen over de
zondag van carnaval. Onder het genot van
een grote chocomel en enkele colaatjes,
aangevuld met een zakje chips, zijn al vele
ideetjes genoemd en weer weggegooid,
want ja het moet wel heel schoon zijn en
iets heel speciaal. We zijn niet zomaar
content. We moeten ook eerlijk toegeven
dat we de vergaderingen nooit lang
volhielden, want
het buitenspelen
lonkte en won
het altijd van het
saaie vergaderen.
Het betekent wel
dat we nog niets
hebben. We zullen opa en mama
maar weer eens bij
mekaar zetten en
ze vragen of zij iets
weten. Die hebben
zoveel ervaring.

Papa laten we maar even niet meepraten,
anders lopen we straks ook in een vuilniszak.
We willen wel nog even melden dat we
apetrots zijn op de enorme beker die we
vorig jaar gewonnen hebben als aanmoedigingsprijs. Jammer dat we deze weer in
moeten leveren, want je gaat er toch aan
wennen zo’n enorm gevaarte in de kamer.
Zo... we gaan nog maar eens lekker buiten
gaan ravotten en jullie zullen ons wel
weer zien op zondag. Het blijft zo in ieder
geval een verrassing.
Tot de carnaval,
Uw Delftsblauwe Koddekoi
en de 3 Giegeltjes

d’Alve Zolen

Naor d’en eersten
kunne me wel fluiten!

Hoi allemaal,
Alweer een jaar voorbij, wat gaat het
toch snel zeg! Toch zijn we zo zachtjes
aan onze voorbereidingen aan het treffen. Het is nu half november, het lijkt
dus nog ver weg, maar voor je het weet
is het weer de zondag van carnaval.
In september hebben we de koppen bij
elkaar gestoken en hebben we zitten
brainstormen over een aantal ideeen.
We wisten van te voren dat we het erg
simpel gingen houden omdat er toch een
aantal veranderingen waren binnen de
vereniging. We nemen afscheid van drie
leden, een lid heeft een huis gekocht
waar het nodige aan moet worden verbouwd en ga zo maar door. Het was dus
zo klaar als een klontje dat we het onszelf niet te moeilijk gingen maken.
Ons voornaamste doel is vooral zelf plezier te beleven en niet te proberen ons
resultaat van vorig jaar te evenaren.

Dat was trouwens nog eens een bak. Tegen heug en meug werden we ingedeeld
bij de B-wagens en gaan we uiteindelijk
lopen met de 1ste prijs. Wat een plezier
hebben we toen gehad.
We hadden een moeilijk bouwjaar achter
de rug en dan zo beloond worden, dat
was fantastisch!
Waren we vorig jaar nog losgeslagen
madammen en meneren op de markt,
het zal er dit jaar een stuk gestructureerder aan toe gaan, althans dat is de
bedoeling!!
Over de titel waren we al gauw eens,
Naar d’en eersten kunne me wel ﬂuiten!
We hopen jullie weer allemaal te mogen
begroeten tijdens de mooiste optocht van
Zeeland.
Veel groetjes van d’Alve Zolen

Van d’un burhemeester…

IER ZIJME (nog)
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’t A nie veel geschollen of we waren dur nie meer
geweest. ’t Was kantje boord, maar na wijs beraad emme onze betekop toch boven water weten
t’ouwen. Van de resessie krijgen w’ammoal un
klop mee, maar t’is dan de moment om de schouders dur onder te zetten.

Beste Betekoppen en andere carnavoalliefebbers in onze schwone hemiente
Terneuzen,
daomes en neren, jonges en meissies,
Ut is wee bekant zwô vèrre. De leutige
daagn komn d’r wee aon. De vooberiedingen haon van start. Plaksel, verve,
naaigerie, waogens… stik vee tied
wordt er gestokn in dit volksfjeest. Iederjin èt ur wee vee zin in. Dezen huzellighied trekt vee mensun va dichtbie
ên verru. Daor bèn ik vassèf stik trots
op da Sas da vôô mekaor kriegt! Samn
wordt ur fjeest gevierd. Saomn wordt
ur vee leute gemaokt. Wien da jie oek
bèn, joeng of bejaord, èrm of rieke, ju
mag mee doen. Du’n carnevaolstradisie
is jin va n’onze culturjile schatten, die
an we goe moeten koestern. Saomn
meziek moaken, drienken, eten, daonsen èn nao dún stoet kieken, da bringt
mènsen tot mekaore.
Vee betekoppen steken dur vrêêt vee
tied in om alles in goeie baonen te
leien. Ut maoken va un leutig programma, schwone karren, fraajè uutdossingen, leutige vèsjes èn gao zwo moa
deu. Zwôn bîtje jil Sas doe mee. Al die
udder stjeentju biedragen, kriegen van
mie jil vee woarderieng!!! Mee judder
entoesiasme èn inzet wor ’t ur èk jaor
un môôie tradisie wog geouen.
Ik goan Carnevaolszaturdag mee vee
plezier wee du’n sleutel vaon Betekoppenstad uut ande heven ên vôôr vier
daogen Sas aon d’un prins toevertrouwen.
Ik wênsen judder un stik leutige
Carnevaol in Betekoppenstad!
Ik bîn dur oek wee hèrn bie.
De leute ééééééééé èn hern tò siens!
Jan Lonink,
D’un burhemeester van
de hemiente Terneuzen

Alweer een jaar voorbij, wat gaat de tijd
toch snel. Zo zit je nog in je zwembroek
aan het strand en zo zit je weer een
stukje te typen voor de Betekoppenkrant.
Ja zeker, want ook wij zijn dit jaar weer
van de partij tijdens de grote carnavalsoptocht in ´t Sas. Hetzij in een ietwat
afgeslankte vorm maar daarom niet
minder kwalitatief. Na wederom een
succesvol jaar te hebben gehad met ons
schots muziekgezelschap moesten we
weer een leuk onderwerp bedenken.
Dat wordt toch steeds moeilijker want er
zijn inmiddels al zoveel leuke dingen de
revue gepasseerd. Het is ons toch gelukt
een idee te vinden dat we weer op onze
eigen manier zullen uitbeelden.

Ons (op dit moment nog te verzinnen) bouwsel zal
taarom misschien wa kleiner uitvallen as da je van
ons gewend ben, maar de kwaliteit zal tur zeker nie
minder om zijn.
Da kan ook nie anders a je ziet wafoor kapasiteiten an wij in uis en.
Mannen van staal, zwartsnuuvers en niet te
vergeten Kees van Kees van Kees van Kees...
Mannen dus die an nie mee ulder voeten laten
Speel(en)!!
Moar in plek van in te krimpen zoeme dun
oop graag wa groter maken.
Mocht tur dus iemand goesting en ons talent te kommen versterken,
AARZEL DAN NIE, want oe meer
zielen, hoe meer vreugd, en vele
handen maken licht werk en ga zo
maar door...
Een leutig carnaval gewenst aan
groot en klein en wij zijn kontent
damme dur nog zijn!
Carnavalsgroep Ier Zijme

DE KLUP VAN HUP
Hoeje s-morhus zoen’k zehhe, wan bij
onzen Klup moeje vroeg uit de veere op
den Dinsdagmorhu van de karnaval.
Tradiesiehetrouw haome tan haon ontbijte bij Kees z’n kaffee, de Rijnvaort.
Me nemme altijd een verhaodering in
januuwaorie wa dan me haon eete mee
Kees, oftewel Carlo, maor toen an ik di
stuk heschreeven en aoje me nog nie
verhaodert. Da zien julder nog wel.
Voorig jaor ajje me nog eel oog bezoek,
wan onzen burhervaoder kwam mee
eete en ’t moe hezeet zijn, ’t viel t’em
nohal mee, ei aoj iets veel vreejers verwacht.

Het eerste knip-, snij- en plakwerk hebben we achter de rug dus we kunnen nu
volop aan de slag. Om het onszelf wat
makkelijker te maken (allé, dat denken
we toch) gaan we iets minder foamen
en iets meer achter de naaimachine.
De vrouwen dan toch want de mannen
mogen zich weer bezighouden met ons
karretje en de technische snufjes.
We gaan verder niet verklappen wat we
precies gaan uitbeelden maar we kunnen wel zeggen dat we het wat verder
weg gaan zoeken. De rest zullen jullie
wel zien als jullie allemaal komen kijken
naar de optocht in Sas van Gent.
Tot dan.
Groeten van
DE POLDERPLOETERS

We waore me nohal rustig dien morhu
maor of da ta van ’t jaor ook zoo hao zijn
moeje nog maor afwachte wan ’t kan
daor soms vreet spooke in de Rijnvaort
op den dinsdagmorhu.

En eer at tan is midag is nou nohal wa
vesnaoperinge, dan weet je ’t wel, zeker.
Amme heeten en en onzen dust helest
haome vaneihus weer een bezoek bringe
an ons Karnavalsmoeder, daor haome
tan ook nog is wa bijpraote en een
versnaopering pakke.
Een van d’oogtepunte van de Klup van
Hup moenk wel zehhe.

Moesten julder ook is wa vroeger uit
julder nist komme, den dinsdagmorhu,
kom tan is langs. Maor wel helijk links
an den toog haon staon wan de rest is
hereezerveert. Je kan ta zien an een
root/wit lint damme daor hespannen en,
dus achter da lint is’t voor henoodigden
en da zijn wij, voor da lint is’t voor ’t hepeupel. Alli, me haomme binnekort ons
ontbijt saomestelle en me ziemme julder
wel op dien dinsdag.
Naomus de Kluop van Hup,
Betekoppe, eel veel leute
en tot mee tie daohu
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55+ middag:

Bent u ook weer van de partij?
Beste Betekoppen,
Nee... Sabrina is voor ons zeker niet afgeschreven, daarvoor heeft zij op onze voorgaande 55+
bals teveel haar stempel gedrukt. Hiervoor zijn
wij haar als carnavalsstichting dan ook erg veel
dank verschuldigd.
Toch hebben wij op verzoek van veel van onze
55+ers gemeend om het 55+ bal eens een ander
gezicht te geven. Dit nieuwe gezicht hebben
wij gevonden in de persoon van Ingrid Pieters
die met haar keyboard de zaal danig op z’n kop
zal gaan zetten. En geloof maar dat deze oudinwoonster van Betekoppenstad een behoorlijk
carnavalsrepertoire in haar mars heeft!
Maar volgens traditie starten we de middag met
kofﬁe en gebak. Ook zal er weer een inmiddels
tot collectors item uitgegroeide jaarmedaille worden uitgereikt. Neem die van voorgaande jaren
ook maar mee...

MIJN DAGBOEK

In de loop van de middag volgt er ook dit jaar
weer de verkiezing van de meest carnavalesk
geklede man en vrouw dus gooi de naaimachine
maar op gang, maak er iets moois van, en maak
kans op een grote beker.
Al met al belooft het weer een heel leutige en
grandioze middag te worden.
We hopen dat we deze dinsdagmiddag van carnaval nog meer zotten over de vloer krijgen in de
Speye dan voorgaande jaren al het geval was.
Ik zou zeggen tot op ”dien middag” en heel veel
plezier met het totale carnavalsgebeuren in Betekoppenstad 2010.
Alaaaaaaaaaaaaaaaf!!!!
De Raad van Elf

(11)

door Willy de Groff

Dit is een jubileumdagboek, wat gaat
de tijd toch razendsnel. We zien (in
gedachten) de inkomst van Prins Michelango den Eerste nog voor ogen,
voorafgegaan door de Showband (die
was wel op tijd), terwijl de Harmonie
’De Vereenigde Vrienden’ weer maar
eens te laat van huis was gegaan. Ze
stonden te wachten op d’n april en
toen de optocht vlakbij was gingen ze
voorop lopen. Wie zei dat ook weer?
Ik weet het weer: Marcel van Dam ’Zo
komt Jan de Splinter door de winter’.
Ik was bezig met herinneringen daar
dient een Dagboek voor!
De optocht op zondag, ik was in de gelegenheid om afgelopen weken eens te
gaan kijken in de bouwplaatsen en zie
daar groeien de creaties zienderogen,
was 2009 weer een grensverleggende
optocht, 2010 is opnieuw grensverleggend (moeilijk woord), in tegenstelling
tot andere jaren lijkt het enthousiasme
van de vakkundige bouwers groter dan
voorgaande jaren, of lijkt dat zo? Enﬁn,
het straalde van hen af!

Dinsdagmiddag die heerlijke kinderoptocht, allemaal een jaartje ouder (of er
pas bijgekomen) ook hier weer stralende
gezichtjes, sommigen plechtig kijkend,
anderen juichend maar allemaal in de
ban van hun creatie. Allemaal onderdelen waar Betekoppenstad beroemd door
is geworden. Ook wij allemaal (sinds 1
januari 2009 met z’n 3725, misschien
nu weer minder) maar wel met een veel
luim en lol om deze vijfdaagse te beleven. 10 Dagboeken gingen hier vooraf,
hebben we dan geen opmerkingen?
Natuurlijk wel, een van de grootste charmes van ons carnaval is het zeveren, of
ouwehoeren, ontspannen met een fris
glas bier in de hand, praten tegen oude
bekenden die gedwongen door niet de
Mexicaanse maar de carnavalsbacterie,
toch weer hun geboorte en opgroeiplaats hebben opgezocht. Máár daar is
één grote máár aan verbonden, bier en
andere heerlijke drankjes verkopende
kasteleins wilt u de muziek wat zachter
zetten. Tegenwoordig moet je een cursus
liplezen of gebarentaal bestuderen om tijdens ’die dagen’ een gesprek te kunnen

voeren. Als het nu muziek zou zijn waar
je met belangstelling naar luistert, maar
het zijn allemaal deunen die al jaren
meegaan, daar kunnen onze kasteleins
niets aan doen, het toont de huidige armoede bij deze generatie van componisten en zingenden.
Een andere hoopgevend element is onze
Raad van Elf die is weer op oorlogssterkte, ze dreigden vorig jaar de strijdbijl
erbij neer te leggen, maar zie de wederopstanding is een feit. We gaan het weer
beleven, vrijdag 12 februari (jammer
dat het geen 11 februari is) beginnen
we op de scholen, met de jeugd die hun
feestprogramma langzaam uitbreiden en
zelfs een optocht door Betekoppenstad
aan hun activiteiten hebben toegevoegd.
Een kort bezoek aan de sterkeren van
jaren in ’De Redoute’. Daar gaat de Raad
van Elf de mosselen controleren die ze
de laatste dag van de vijfdaagse gaan
veroberen. De ongelukkigen die door
ziekte of ongeval zijn geveld worden ook
niet vergeten. De volgende dagen zijn
aan ons gewone Betekoppen, de laatste

inspectie, de muurkranten aanbrengen,
de intocht, de receptie, kindercarnaval,
de kunstenaars met de mooiste uitstalramen vereren, de ontvangst in het
voormalige stadhuis (een soort twee
voor 12) wat de opening van de Burgerzaal betreft. De boerenmaaltijd met het
optreden van de oude wijven en boeren. Zondag een soort rustdag met als
een soort uithuisverjager de ’mooiste
optocht van Zeeland’.
Maandag vroeg op om de lolligste dag
van het jaar te beleven, leuren, lachen,
aanhoren van de spiekerscorner dat
wordt wat met de verkiezingen in
maart. Dinsdag de kinderoptocht die
ieder jaar mooier en langer wordt.
De 50-plussers waarvan er ook meer
komen, die verhuizen niet naar Terneuzen!!! ’s Avonds de sprookjesachtige optocht, de samenzang op de Grote Markt
en dan, ja, dan is het weer voorbij.
Máár volgend jaar en dat is jammer, is
onze vijfdaagse drie weken later, maar
over die drempel geraken we ook wel...
Alaaf.

Olé, Olé, Olé, Olé...
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Of blazen we nu te hoog van de toren?
Op zondag 22 februari 2009 hebben wij, de Sloebers, een heuse
veldslag gepleegd in Betekoppenstad. Onze wapens waren geslepen, de condities op peil en de wagen in goede staat! We waren
er klaar voor en hebben de veldslag gewonnen!!
Mede dankzij de hulp van het geweldige publiek (bedankt voor de publieksprijs) konden wij onze strijd goed voeren! Het werd Veni, Vidi,
Vici maar dan in WIJ vorm! Zo’n stad als Betekoppenstad veroveren
en d’n eersten zijn is geweldig!
Alle man- en vrouwschappen waren en zijn nog in Euforie! Maar nu
hebben we bericht gekregen dat er een coupe gepleegd gaat worden
op onze overwinning. Via via bereikte ons het bericht dat er een aanslag op onze titel beraamd word op zondag 14 februari 2010!!!!
Wat ons ter ore kwam is dat er, tot op heden... en wie weet worden
het er meer, 3 grote belagers van onze titel zijn.
Er zijn een stel muizen die zich verstoppen in hun hol en ﬂink aan
het karweien zijn... welke wapens hebben zij?
We hebben vernomen dat er een groep is die dag en nacht aan het
deur douwen zijn om hun manschappen op scherp te zetten...
hoe sterk zijn zij?
En er is een stel dat er een kaartje op legt... ogenschijnlijke
nonchalance, maar wat is hun strategie?
We laten iedereen geloven dat we hier niet op voorbereid zijn
maar neem het maar aan: WE ZULLEN ER WEER STAAN!
Alle manschappen zijn weer hard aan het werk om deze
coupe te overleven. We zijn super-gemotiveerd... We twijfelen
er dus ook niet aan: dat moet ons lukken! Of blazen we nu te
hoog van de toren?
We zullen het zien...
Carnavaleske groeten!
Bouwklup de Sloebers

TANDSJEN BEI
………
Over 25 jaar… eeds beminnen.
st
Zal ik jou nog wij grijs haar,
n
Ook al hebbe jong van binnen.
n
e
want we blijv
Over 25 jaar, onze kinderen.
et
komen wij m ij elkaar,
b
Voor een feest paar.
n
als het zilvere
Over 25 jaar.

Zo elk jaar rond de 2e zaterdag van november beginnen we ons ineens heel erg
te verheugen op Carnaval. En waarom
dan pas de 2e zaterdag? Omdat we elk
jaar ons Dweilbandfestival organiseren
op de 1e zaterdag van november. Voor
de 13e keer was het alweer. En het lijkt
er wel op dat het elk jaar weer bonter en
zotter wordt.
Dus zet hem maar vast in je agenda:
zaterdag 6 november 2010.

En daar willen we nu toch eens
even bij stil staan. Het is net als
een goed huwelijk, Tandsjen Bei
en Betekoppenstad, het zilveren
paar. In voor en tegenspoed elk
jaar weer trouw aan elkaar op de
maandagmiddag van Carnaval.

Daarom zouden wij het zeer waarderen als u ons maandag 15 februari
de gehele middag wilt vergezellen.
Te beginnen om 13.00 in de Reseda.
Daarna zien we u graag terug in de Rijnvaart, Ouwe Brug, Watergeus enzoverderenzoverder.
Alaaf! De Leute en veel plezier!
Sjoowbende
Tandsjen Bei

Veel volk ook weer dit jaar. Wat ons
opviel ook veel volk uit Betekoppenstad
en omgeving, de carnavalsclubs en wagenbouwers waren weer ruimschoots
vertegenwoordigd. En dat doet ons goed.
Het lijkt wel of ons publiek steeds jonger wordt. En dat terwijl we zelf, ja we
draaien er niet omheen, steeds ouder
worden.

En wat die onderbroeken betreft:
Die zijn er ook weer
hoor!
Voor het 2e keer tijdens
Carnaval in Betekoppenstad, de onderbroeken
van Tandsjen Bei.
En dat gaan we zo nog
23 jaar volhouden
natuurlijk ;-)

Voor de 25e keer gaan we dit jaar deelnemen aan het Dweilbandfestival in
Betekoppenstad.

Voor verdere informatie:
tandsjenbei@zeelandnet.nl
www.tandsjenbei.nl

al 25 jaar
deelnemer aa
Dweilbandfes n
tival!!
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WASDÀJONG…
Een nieuwe
carnavalsvereniging

in Betekoppenstad!
Jonge gasten? Wie zijn dat dan?
Wij stellen aan u voor in alcoholische volgorde:

De Papzakkers:

Nostalgie is leuk, maar...
Ons bouwseizoen zijn we weer begonnen met een vergadering bij onze Carlo
in de Rijnvaart. Er kwamen dit jaar
pakken vol ideeën op tafel. Het viel niet
mee om een keuze te maken. We krijgen altijd veel inspiratie door ons vertrouwde Pimpeltje. Tegenwoordig Grand
d’Orange genaamd. Helaas hebben we
pas geleden ontdekt dat er geen Pimpel
en geen Grand d’Orange meer wordt
gemaakt. Een drama voor ons zo op zoet
gestelde gezelschap. Tijdens de Megakroegentocht hebben we al een eerste
marktverkenning gedaan om op zoek te
gaan naar een volwaardige opvolger voor
ons Pimpeltje. De meest zoete varianten zijn de revue reeds gepasseerd van
Sambuca’s tot citronella’s. Als er mensen
onder jullie zijn die een goed alternatief
kennen voor ons zoethoudertje dan houden we ons aanbevolen.
Carlo is iemand die constant bezig is met
het uiterlijk van ons clublokaal. Nostalgie is de emotie die hij hierin probeert te

verwerken. En dat lukt hem nog aardig
ook. Maar als frequente gebruikers van
de toiletten, ja van zo’n Pimpel moet
je regelmatig eens naar achter, vinden
we dat z’n drang naar nostalgie wat
door schiet. Het simpel doortrekken is
een ritueel op zich, slechts volgens een
ingewikkeld patroon van handelingen
stroomt uiteindelijk de verfrissende waterstroom door de pot. Enige tijd geleden
maakte hij het wel heel bont door de pot
weer terug te brengen tot een ouderwets
Gat in de plank. Nostalgie is leuk, maar
een Spartaanse plee als dit gaat ons te
ver. Onze zachte vrouwenbilletjes verwachten toch wat meer comfort. Maar
tot zover over deze delicate zaak. Komende carnaval zijn we uiteraard weer
van de partij. We hebben onze keuze
gemaakt en we kunnen ons weer lekker
uitleven in de bouwplaats.
Allez tot mee die dagen,
Uw ex-Pimpelende Papzakkers

Un dag uit ’et leve van
dweilband d’n Kleinste...
Beste carnavalsvrienden,
Eb ik net ons stukje voor in de betekop af, stopt de computer dur mee, da zaje weer
zien ee...
Na veel gefoeter toch weer aan de praat gekrege maar alles kwijt...
Nou en ik di jaar dus twee stukjes geschreven voor in de krant.
Maar ja, je moe’ wa te doen ‘en eee?
Wulder van d’n Kleinsten en vree art gewerkt di’jaar aan onze
creatie bij de gemeente binne om mee’t carnaval goed voor
de dag te kunne komme.
Ook en we onze soldatepakke naar de stomerij gebrocht want van sommige leeje was dat in al die
jare da we bestaan nog nooit gebeurd, die konne
zo in ‘ulder broek springe. Toen ons pakke terug
kwame bleken ze wa gekrompen te zijn, vooral bij
onze Coen.
Toen en we ons koninginne maar us opgebeld en gezeet da we wa
nieuws moesten en. De vrijdag trekke we ons ouwe pak nog een keer aan om
te gaan plakke, as je ut wa dan voelt tochte moeje nie raar staan kijke, dan is da
onze Coen die z’n broek wa opengezet e.
Onze veganiste Linda zal t’r ook weer bij zijn, dan kan ze weer mee al ’eur klante
zjevere. En natuurluk zijn die andere drie d’r ook bij di jaor en we’n ook weer un
gastrol, die kan eel goed van eur toeter blaze... maor ze mag nie meespele mé te
Kleinste. Allee, genoeg gezeverd, we gaon julder zien en julder ons zeker oore!
De manne en vrouw van dweil-, bouw- en straattheaterband
d’n Kleinste

Toon Vereecken: Altijd al actief
in Sas van Gent. Hij voetbalt en
draait plaatjes in het café. Wees
verstandig en neem oordoppen
mee! Nu zal hij schitteren als
nooit te voren bij Wasdàjong
met de functie ”hoofd bouwzaken”
Alexander Sol: Zit nogal graag op
de bank. Gaat niet naar bed zonder
zijn lieftallige ragoutkroket. Gaat het
over geld, dan is het dus verstandig dat
je je bij deze penningmeester meld.
Pascal Klasen: De oudste van het stel
(of hij daarmee ook de verstandigste
is laten we in het midden) vormt de
ideale Voorzitter van dit zooitje ongeregeld. Spreken doet hij maar al te graag.
Zijn teksten zijn het best met een stuk
in zijn kraag.
Stijn Eggermont: De kleinste van het
stel, maar enthousiast en erg fel. Stijn
brengt vooral gezelligheid in de groep.
Met dit trainingsbeest is het direct een
feest!
Anthony (Tony) van Cadsand: Hij
komt uit het Noorden van het land.
Een geboren Terneuzenaar die het wel
snapt. Constructie is zijn ding en met
zijn wilde bos krullen heeft hij altijd
wat te lullen. Hey Anthony, da ken tog
nie!
Steven de Meijer: Kijkt eerst de kat
uit de boom, maar na wat pinten komt
hij op stoom. Door de week actief in
Brussel. Daar danst hij regelmatig de
Betekoppen shufﬂe. Voor die wie dit
niet kent, vraag het deze vent.
Quinten van Bree: Eerst en vooral is
het geen schande onder aan deze lijst te
staan. Wasdàjong kent geen verliezers!
Deze sassanova heeft in ieder stadje
een ander schatje. Dames pas op, want
met de carnaval is het weer non-stop.
Hij leidt binnen Wasdàjong de evenementen.

Deze mannen zullen het Wasdàjong
effect op jullie overbrengen. Wat voor
effect? Het Wasdàjong effect staat op
Betepedia als volgt gedeﬁnieerd: De
eerste fase vormt een verbaasde blik in
de ogen, fase 2 een voorzichtige glimlach, fase3 de kreet: Wasdàjong en in
fase 4 begint men hard te lachen.
De heren zijn regelmatig te zien in de
Sasse horeca en starten vanuit hun
clubhuis: Café de Rijnvaart.
Iedere dag van de carnaval zullen we u
verrassen met diverse activiteiten. De
hoofdact zal de zondag plaats vinden in
de optocht. Hier zullen we u voorzien
van een smakelijke voorstelling die
tevens als krokant (en in een enkel
geval zelfs verbrand) te omschrijven is.
Naast deze hoofdact doen we natuurlijk
nog meer.
Er zal voor het eerst een Super Bingo
plaatsvinden in Betekoppenstad. Over
het hoe en wat zullen we u nog nader
berichten.
Wasdàjong staat garant voor een hoop
gezelligheid en vermaak tijdens, maar
ook buiten de carnaval.
Genoeg gezjeverd voor nu. Op korte
tijd veroverd Wasdàjong de hele wereld,
maar met carnaval veroveren ze U!
Carnavalsvereniging
Wasdàjong
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Beste Betekoppen,

Nog even en dan is het weer
zover. De 10e carnaval voor ”Te
Geen Naom”.
En zoals ieder jaar hebben
we er weer zin in.
Zo veel zin dat we de vrijdagavond van de carnaval maar
alvast een beetje gaan
warmblazen. En dat blazen dat
hopen we dan vol te houden
tot de dinsdagnacht bij
de pomp (want dat was toch wel héél gezellig vorig jaar).
We wensen iedereen een leutige carnaval toe en je komt ons vast en zeker nog
wel ergens tegen...
Veel plezier...
Harrie, Olaf, Daisy, Rini, Eli, Jacqulina, Nathalie, Birgit, Carl, Erik, Suzanne,
Liesbeth, Adrienne, Gwendolyn, Eric, Jeroen, David, Jean-Pierre, William,
Stijn, Olav, Patrick, Cathelijne, Barry en niet te vergeten ons feestbeesten
Sylvia en Claudia.

Op de verschillende bouwplaatsen
wordt er nu al veel gesproken over de
optocht. Komt onze creatie er wel goed
uit te zien? Zal het publiek waarderen
wat we hebben gemaakt en wat we willen uitbeelden? Wat bouwen onze collega’s/concurrenten? En vooral: wat zal
de jury hiervan vinden?
Niet alleen tijdens de optocht, maar
ook al bij de etalagewedstrijd, de ouwewijvenoptocht, de leutigste leurder, het
dweilbandfestival en de miniparade.
Iedereen, in alle categorieën, verdient
het om op serieuze wijze te worden
beoordeeld. De 18-koppige jury is zich
maar al te goed bewust van de taak om
op gedegen en weldoordachte wijze een
oordeel te geven over alle prachtige en
ingenieuze creaties.
Hoewel de jury natuurlijk pas echt zichtbaar is tijdens de carnavalsdagen zelf,
is zij toch al verschillende malen in de
weer geweest om de voorbereidingen te
treffen voor de 4 dagen lol en leut.
Dat begint al direct na aﬂoop van het

carnavalsfeest zelf. Op de
woensdag na carnaval ligt
het volledige juryrapport
al bij de stichting in de
brievenbus. Immers,
iedereen wil graag de
gedetailleerde uitslag
kennen, om daar proﬁjt voor de volgende
jaren mee te doen.
De leden van de jury
zelf evalueren hun eigen jureren daarna ook
uitvoerig. Suggesties om
elkaar nog beter te maken
volgen elkaar op, iedere
bijdrage wordt serieus besproken. Dat heeft er o.a. toe geleid
dat we enkele jaren geleden ’ruimer’
zijn gaan jureren tijdens de optocht. Dat
wil zeggen dat we niet alleen de cijfers
5 t/m 8 gebruiken om de waardering
uit te spreken, maar ook rustig hoger of
lager cijferen als we dat nodig vinden.
Dat vergt een beetje durf, maar geeft
duidelijkheid in de puntenafspiegeling,
waardoor goede creaties ruim worden
beloond en de mindere ook een lagere
waardering krijgen.
De signalen die we van buitenaf krijgen
over ons jureren bespreken we natuurlijk
ook. Soms zijn er waardevolle suggesties
bij, soms moeten we constateren dat we
ons jureren niet beter maken als we de
voorgestelde wijziging zouden doorvoeren. Zo is de suggestie om pas bij de start
van de optocht, om 2 uur ’s middags, de
wagens en andere creaties te bekijken,
uitvoerig door ons besproken, maar niet
gehonoreerd. Want daarmee zouden
we onrecht doen aan de vele, vele uren
werk, en de vele energie die iedere
bouwer in de wagen steekt. Immers,
er wordt op zo’n hoog niveau gebouwd
met zoveel oog voor detail en verﬁjning,
dat we de tijd op het opstelterrein nodig
hebben om kennis te kunnen nemen

van deze verﬁjnde hoogstandjes. De jury
komt in november ook alweer bij elkaar
om de voorbereidingen te treffen voor
het nieuwe carnavalsseizoen. De opmerkingen, suggesties en aanbevelingen uit
de eerdere evaluaties worden nog eens
doorgenomen, de juryvoorwaarden en
het reglement op actualiteit nagekeken
en we maken elkaar weer scherper door
goed door te spreken wat we van belang
vinden om een oprechte en goede jurering neer te zetten.
Weer een bijeenkomst plannen we
dan enkele weken voor de start van
het carnaval. De taken worden dan
exact verdeeld, de papieren worden
uitgedeeld en het kriebelende
carnavalsbloed wordt weer
gestimuleerd. En dan, voor de
grote optocht, komen we in
de loop van de (late) ochtend
bij elkaar om een broodje
te eten, en vooral: elkaar
op scherp te zetten om
de mooiste optocht van
heel Zuidwest Nederland, op de best mogelijke manier te jureren.
Vorig jaar zijn we gestart
met een ’sms-jurering’
onder het publiek. Bij het
schrijven van dit artikel
hebben we enquête uitgezet onder de deelnemers
aan de optocht van vorig
jaar, om te weten te komen of hun dit is bevallen.
Daarbij hopen we ook
waardevolle suggesties te
ontvagen ter verbetering.
De resultaten zijn nog niet
binnen van deze enquête,
maar als de ’sms-jurering’
doorgaat, zult u daarover
zeker uitgebreid horen.

We zijn er trots op dit jurywerk te mogen doen, om daarmee de kwaliteit van
het bouwen en creëren te kunnen verhogen.
Theo Sarneel,
voorzitter van de jury

Pierewieten
Of je nou het aantal ruimtes tussen de
pinten telt, of de pinten zelf, maakt veel
uit. Mag je een jubileum na 32 jaar vieren als je de 33e keer carnaval viert. De
Pierewieten besloten niet te wachten en
deze kans om uit te pakken met beide
handen aan te pakken. Desnoods vieren
we het in 2010 nog eens.
Dat de Pierewieten jubileerden kan niemand ontgaan zijn. Voor café d`Ouwe
burg stond een levensgrote constructie
met onze bijdehante koppen nog maar
eens uitvergroot. Het bordje van de narrentempel paste nog net op de gevel. Dit
alles zou natuurlijk niet kunnen zonder
verlichting, dus zorgde een constructie
van spotjes voor een speels accent.
Daarnaast werd er door ons uitgepakt op
maandag. Toch hebben we het hardste
gelachen met de koe op zaterdag. Als
koeienboeren gingen we op stap met een
polyesther koe. Het bleef mensen verwonderen dat uit het stuk plastic allerlei
natuurlijke producten verschenen. Jawel,
ook uitscheiding, ofwel verse poep. De
koe trok bjzonder veel aandacht van jonge carnavalsvierders met rokjes aan. Een
foto op de koe was dan ook meestal de
aanleiding om daarna een foto in het stro
te maken. Dat deze formule ons buikpijn
van het lachen zou opleveren bleek later
aan de verhalen. Uiteindelijk bleek de
jeugd niet te begrijpen waar een koe het
stro allemaal voor gebruikt.
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In de optocht werd voldoende plezier
gemaakt en het genot uitte zich weer
in een eerste prijs. Dat bezorgde ons
een tweede jubileum, 11x achter elkaar.
Dit moest gevierd worden, de zondagavond is dan ook niet helemaal meer
helder. Gelukkig konden we onze kater
schoonspoelen op maandag. Dit stuk
carnaval heeft zelfs de regionale televisie
gehaald. IJverig als wasvrouwen gingen
de Pierewieten aan de slag. De corsetten kwamen uit de kast en... juist, vanaf
hier censuur. De Royal werd verbouwd
tot Bottles en de Pierewieten
hebben een handje geholpen,
meer willen we er niet over
kwijt.
Dinsdag werd traditioneel
afgesloten met alweer de
vijfde editie van de lichtparade. Opnieuw een groei in
het aantal deelnemers en van
publiek langs de kant van de
weg. Hartelijk dank opnieuw
aan alle mensen die op hun
eigen manier een bijdrage
hebben geleverd aan het succes van de lichtparade.
Moeilijk om een carnaval als deze te
overtreffen. Waarom overtreffen als je de
afgelopen jaren samen kunt vatten?
Tot mee die daogen!
De jubilerende Pierewieten

CV de Sluuskilse Leuters:

Etalagewedstrijd Vieren carnaval
W F Homeshop winnaars!
op z’n Hollands!
1
&

Ook dit jaar zal er door de Sasse
winkeliers onderling weer gestreden worden om de titel voor de
meest carnavalesk versierde etalage.
Al sinds jaar en dag toveren enkele
winkeliers vlak voor én tijdens de
carnaval, hun etalage om tot een
waar schouwspel, waar menig voorbijganger even voor stil blijft staan.

2
3

jolie

da’s apart

Betenkoppenstad heeft tijdens de
carnaval al een feestelijke en carnavaleske uitstraling. Denk maar aan
de vlaggen die bij steeds meer huizen aan de vlaggenstok hangen. De
versierde etalages dragen hier zeker
ook aan bij. Enkele winkeliers doen
al jaren hun best om er iets leutigs
van te maken. De drie besten worden ook ieder jaar bezocht door de
volledige Raad van Elf, begeleid
door de Erremenie van lol en leut
tijdens de zaterdagmiddag van het
carnaval. En dat is voor de winnaars
altijd weer een leutige gebeurtenis!
Opvallend is wel dat het vaak dezelfde winkels zijn die ieder jaar
weer in de top drie eindigen. Toch
zit de concurrentie niet stil en is het
voor de jury elk jaar weer een heel
gedoe om de uiteindelijke winnaar
aan te wijzen.
We zijn benieuwd wie er dit jaar
met de eer gaat strijken. Spannend
zal het in ieder geval wel weer gaan
worden. Hopelijk doen er dit jaar
veel winkeliers mee. Dat maakt de
strijd er nog spannender op!

Afgelopen carnaval was het
voor CV de Sluuskilse Leuters
de eerste keer dat we deel
namen aan de optocht in Betekoppenstad. Na wat tegenslagen konden we uiteindelijk
toch meelopen en rijden met
onze eerste B-wagen. Het was
voor ons allemaal een speciale
ervaring. Na carnaval zijn we
via diverse wegen in contact
gekomen met de stichting voor een gezamenlijke bouwplek.
Na overleg hadden ze nog wel een plekje
voor ons, waar we onze A-wagen mochten bouwen. Wij willen iedereen dan
ook hartelijk bedanken die dit voor ons
mogelijk heeft gemaakt.
Inmiddels zijn we alweer druk aan het
bouwen, om toch weer op tijd klaar te
raken voor carnaval. Het wordt toch allemaal iets groter dan vorig jaar.
De Sluuskilse Leuters vieren dit jaar

carnaval op zijn Hollands. Tot zondag in
de optocht in Betekoppenstad!
Een vriendelijke carnavalsgroet
van CV de Sluuskilse Leuters
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De Woedies: Di’ jaor op de gezonde toer!
Beste Betekoppen
en Betezaadjes,

Ook dit jaar zijn we
natuurlijk weer van
de partij, alweer
voor het negende
jaar.
Onze club is uitgebreid met twee nieuwe leden: Jochem en
Ruben Schmidt.
De jongens hebben
er enorm veel zin in
en da’s een gezonde
zaak!
Want laat ons eerlijk zijn: je kan niet
vroeg genoeg beginnen mee bouwen!!
Van ’t jaar gaan we
op de gezonde toer want dat schijnt tegenwoordig nogal belangrijk te zijn. Een
paar gezonde uurtjes tijdens carnaval
moet kunnen, maar na de stoet gaan we
daar waarschijnlijk niet al te veel meer
aan dinken.

Ook nog even een speciaal woord van
dank aan onze sponsors: Ronald en Hennie en dit jaar komt ook Anco erbij.
We zitten dit jaar in een nieuw tenue
dankzij deze sponsors. Maar je zal ons
zeker nog wel herkennen.

We wensen julder in ieder geval
allemaal een leutig carnaval
en tot mee die daogen!!
De Woedies

De Slakkebouwers:

”lopen doen we di’ jaor nie”

Carnaval 2010 is voor ons
het tiende jaar dat we meedoen.
We begonnen in 2000 met als onderwerp de smurfen dat alles bedacht en
ontworpen in de garage bij Peter. Na dat
jaar volgde er nog twee onderwerpen
met wagen, echter daarna waren we
noodgedwongen om de wagen op te ruimen omdat we geen goede bouwplaats
meer hadden en dus ook geen stalling
hadden voor de auto.
In 2004 konden we helaas niet meedoen
maar in 2005 zijn we terug gekomen als
loopgroep wat zeker niet minder leuk
was.
Na weer wat onderwerpen te hebben
gedaan waren we blij dat we eindelijk na
al die jaren jaar gebruik mochten maken
van de loods in Sas van Gent. Hiervoor
nogmaals onze dank.
Na wat leden erbij te krijgen en er ook
een paar afvielen zijn we nog steeds een
groep van 14.

Het is jammer
dat Cindy en haar twee kids dit jaar zijn
gestopt met de vereniging, wij wilden
haar en de kids toch nog even bedanken
voor hun inzet die ze hebben gehad voor
de Slakkebouwers.
Wat we dit jaar gingen worden was
vrij snel al bedacht alleen het beginnen eraan is een beetje traag op gang
gekomen (niet voor niks Slakkebouwers)
maar we zijn al druk in de weer met
vanalles, de mannen lekker bouwen in
de loods, de vrouwen achter de
naaimachine. We hebben zeker weer
een leuk onderwerp maar kunnen natuurlijk niet vertellen wat één ding kunnen we jullie nu wel verklappen ”lopen
dat hoeven we niet”.
Verder willen wij iedereen in 2010 een
ﬁjne carnaval toewensen.
De Slakkebouwers

VETERANENDAG?

DE SPIEKERSKORNER
Betekoppe, me gaomme weer zeevere
op den oek bij Kees van de Rijnvaort
en wel op MAONDAG DEN 16STEN
FEEBRUUWAORIE om ALF 3, ’s
middags vaneihus ee, wan ’s nags kan
ter deur de meeste nie meer zoo veel
gezeevert worre, of ze zeevere zeven
roet tehen de wint in zoda je ’t nie meer
kan verstaon.
Neeje, da zeevere doen me in den noen,
zoen de Vlaominge zehhe.

rond wa da t’er ier en daor ier in de
buurt gaonde is en j’e stof henoeg om te
zeevere.
Alles goed bijouwe zoenk zehhe,
zeker d’eeste anderalve maond van
tweeduuzendtien.
En je moe je neihe nie sjeneere om op
da podiumpje te gaon staon mee zo’n
miekro in je n’ ande, wan je moe maor
zo dinke, kust ze allemaol, maor ik doen
mee mee ta gezeever.

Nou moenk ook zehhe, wanneer gaon
der is wa nieuwe Betekoppe opstaon om
is wa te zeevere over teen of t’ander op
dien oek, wan ’t zijn vaneihus meestal
de zelfste.
Nie dan die dai-harts nie meer mee
meuhe zeevere, wan die kumme
vaneihus nie misse... maor een bitje nief
bloet zoe nie misstaon.

Aﬁjn, ik oop da m’n boodschap overkomt
bij julder en in ik zien da wel om den
maondag van carnaval op da doekje bij
Sandrienie.
De zjuurie is t’er vaneihus ook weer
onder de bezielende leiding van Ruber,
den diene uit ’t park, tesaomme mee ten
diene mee tien baort uit ’t Bolwerk, die
a d’op de hemeente werkt, alli werkt,
da zoe tan den eenihsten zijn op de
hemeente die a werkt dus ik en daor m’n
bedingkinge over, maor je weet wel
wien ank bedoel, ij haot over ’t helt,
tan emme nog een zjuurielid uit de
Zanstraot, wan me n’aole ze uit alle oeke
van ’t Sas, en ij is nohal voor die Hroene,
aﬁjn Ook ier weet je wel wien ank

En of dajje nou een jonge meit of jonge
gast zijt, of een ouwe doos of een ouwe
peet, maok nie uit, a t’er maor gezeevert
wor. Nou gao je natuurlijk je neihe
afvraohe, waor mo je ’t nou in hotsnaom
over en, awel, een tip, lees de krant,
kijk naor ’t niefs op teeleviezie of luister

bedoel en tan emme nog dien
Hroene z’n broer, den diene van
de ligtstoet etseetera, alli van de
Poeldijk, je weet vaneihus ook ier
wel wien ank bedoel.
De zjuurie beoordeelt de
zeevereirs wan je kan vaneihus
ook d’ees jaor weer een vreeje
schone wisselbeker winne, da a
heschonke is deur Kees alias
Carlo van de Rijnvaort.
De moeite wert zoenk zehhe
om is mee te doen me ta
hezeever.
De presentaosie za weer in ande zijn
van ’n bekende Betekop, maor da’s
nog een verrassing.
Alli, ’k zoen zehhe, tot mee ta
hezeever en veel leute mee tie daohe.
D’ORHANIEZAOSIE VAN
DE SPIEKERSKORNER
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Mosselkrauwers
Uiteraard is Philippine als Mosselkrauwcity niet weg te denken tijdens dit
feestgedruis. Philippine heeft al jaren
de bijnaam de Mosselstad en als Mosselkrauwers zijn we daar best trots op.
Voor het aankomend carnaval zijn wij de
laatste hand aan het leggen om een mooi
programma in elkaar te steken voor jong
en oud en blij dat we wederom weer een
draaiboek in elkaar hebben gestoken.
Bij het verschijnen van deze krant zijn de
Prinsverkiezingen weer achter de rug en
gaat carnaval wederom voor velen een
nieuw seizoen tegemoet.
Voor het derde jaar zal Prins Sikkie den
Eersten regeren over de Mosselstad met
de hulp van zijn raadsleden en niemand
minder dan een oude bekende: Nar Pazzie 2. Ook onze eigen Matthew die voor
de derde keer op rij als Jeugdprins is
verkozen en daarmee een nieuwe jeugdkeizer wordt, hij wordt dit jaar bijgestaan
door de kersverse Jeugdprinses Deveny.
Om een feest als deze te organiseren is
tijd en geld nodig, en wij weten net als
jullie dat het bestaan van Carnaval veelal
om vrijwilligers draait. Onze grootste
zorg die de meeste wel kennen is... hoe
gaan we het aanpakken... hebben we
genoeg mensen?? Waarom willen er
geen mensen toetreden? Een optocht en
een limonadebal waar iedereen van kan
genieten is uiteindelijk waar we het toch

voor doen.
Het hoeft
niet veel te
betekenen, maar
een paar uurtjes van je tijd
kan net dat verschil
maken.
Er zijn genoeg
dingen te doen zoals
advertenties, lotenverkoop, opbouw van de locatie’s etc. Dus
als je een paar uurtjes kan missen help je
je dorp of stad zodat dit feest er volgend
jaar weer is.
Je hoort of leest overal hetzelfde maar
toch iets om over na te denken, stel je
voor geen carnaval meer…!!!
Dit jaar is het ons wel weer gelukt, we
maken er weer een groots feest van en
let op jezelf. We willen wel eens slordig
zijn deze dagen maar eet goed, slaap
goed en verzorg je goed zodat je met iedereen na carnaval weer kan terugkijken
op een geweldig Zeeuws feest.
Wij wensen dan ook de Prins der Betekoppen, de raadsleden en de inwoners
van de Betekoppenstad een fantastisch
carnaval toe en dat we dit nog jaren mogen voortzetten.
Alaaf, Alaaf, Alaaf
Groeten uit Philippine
C.S. ”De Mosselkrauwers”
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CARNEVALSBEURS IN ’T SAS
D’r zijn van die daoge da t’r opeens ’n gek idee ontstaot. Zo ook bij d’n Sjoowbende
van’t Sas. Een idee wa geboore wer in de tuin, terwijl de zon nog lekker scheen, en
je gewoon in je korte broek en je tiesjurt buite kon zitte. Da’s dus al ’n tijde terug.
As echte Betekoppe gao zo’n husprek dus over ….. Carneval, en wa je d’r als vureeniging mee kan doen om ’t nog wa anders te maoke. Zo kwam bij 1 van de leeju van
d’n Sjoowwbende ’t idee om ’n kleerubeurs te organieseeru. Na d’r mee de rest
van bestuursleeju d’r over gesprooke te en, was de kogel door d’n kerk. We ginge ’t
doen!!!
Zaterdag 7 noovembur 2009 was de aftrap. Mee ’n volle zaal in de Roselaer wer t’r ’n
start gemaakt mee iets nieuws. En mee suukses. Ah je dan ook nog ’s mee de mense
gao praote, die verkoope en die wille koope, blijk da ’t ’n vervolg zou moete krijge.
Maor dan meer richting carneval zelf. En da gaon we daon ook doen.
Zondag 17 januari 2010 (eve naodenke over ’t jaor) gao d’n Sjoowbende ’n 2e Carnevalsbeurs organiseeru. Voornaomelijk gericht op kleding, maor deze keer moge d’r
ook wa andere dingen bij. Kleine zaoke die hje kan gebruike mee de carneval, zoas
ook bijvoorbeeld stof om kleeru te maoke, of kleine poppe. Ook gaon we kijke of d’r
vraog is naor gebruikte muziekinstruumente, want die zijn d’r ook altjd nodig mee
die daoge.
Zoas de eerfste keer organieseeru we ’t weer in De Roselaer. We starte om 14.00 uur
en zo rond 17.00 uur denke we wel da ’t goed genoeg mee geweest zijn. Natuurlijk
vraoge we niks ah je wa wil kome koopu. Je kan zo naor binnen kome. Ah je wa wil
verkoopu, moe je ons eve belle (0115-453328) of ons ’n meel stuure (info@showbandsasvangent.nl). Dan wor je op de lijst gezet. We vraoge wel 3,30 Euro per taofel, om ’n beetje uit te koste te kunne kome.
We hoope da we mee deze beurs weer wa ekstrao’s in’t Sas gebracht en, om ’t carneval nog leutiger te kunnen maoke vooraf. Want da’s waor wij ’t voor doen: Een leutig
carneval.

Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen…!
Carnaval vieren... Kies een BOB en het is feest met carnaval!
Op zondag 14 februari 2010 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… 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 en deelt aan de echte BOB de enige en echte BOB sleutelhanger
uit.
Rij jij of ik? Een bekende vraag!
Het enige en goede antwoord is BOB! Wie is BOB? Dat ben jij of ik, maak daar
samen voor je carnaval gaat vieren een afspraak over. Bekijk het slim en kies voor
BOB!
Geen BOB voorhanden... Neem een taxi bij ROB die zorgt voor een BOB!
De BOB afspraak, houdt kort en goed in dat je van tevoren met elkaar afspreekt
wie er nuchter terug naar huis rijdt! Een é)chte BOB blijft 100% fris en drinkt
geen alcohol.
Het BOB team van Zeeuws Vlaanderen wenst u veel carnavalsplezier. Alaaf!
Marijke Hemelsoet
coordinatrice BOB team
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Zo hier zitten we dan weer. Ik zal u niet
vermoeien met weer een hele litanie
over het uitstellen, de dringende verzoeken van de redacteur, de deadlines, het
onzekere gevoel over waar zullen we het
dit jaar eens over hebben, is alles wel
juist genoteerd, of... Kortom de Terugblik is weer van wal en we kijken wel
hoever we komen voor het klokje
24 uur slaat en de inlevertermijn sluit.
Het allereerste wat we moeten zoeken
is het opschrijfboekje. Op mijn leeftijd
is het niet meer doenlijk om alles te
onthouden, zeker als je bijna een jaar
wacht voor je je stukje gaat schrijven.
Een terugkerend probleem is het ontcijferen van het erbarmelijke handschrift.
U begrijpt dat het in bomvolle cafés niet
altijd even makkelijk is om iets aan het
papier toe te vertrouwen. Het is op zich
wel leuk dat iemand zich vaak wat extra
uitslooft als je met je boekje in de aanslag staat. Je ziet ze denken: stel dat het
een jurylid is, dan kan een beetje actie
extra punten opleveren.
Carnaval 2009 was er een die niet ongemerkt is aan komen waaien. Om diverse
redenen werden de gemoederen behoorlijk bezig gehouden.

Een nieuwe bouwplaats

De vele verenigingen die reeds jaren
bouwen in de loods op het voormalige
CSM terrein hielden hun hart vast. Toen
de sloophamer eenmaal z’n werk gedaan
had steeg de spanning. Kon de gemeente
tijdig de loodsen van de voormalige CBS
kopen en zo ja, kon men dan al gaan
bouwen? Er is veel vergaderd en overlegd. Wat als men niet tijdig overkon?
Dan zou wel eens een behoorlijk deel
van de optocht weg kunnen vallen. Gelukkig was er na aﬂoop van de carnaval
2008 een toezegging van de directie
van Cargill om tijdelijk alle spullen op
te slaan in de aan te kopen suikerloods.
Dus die druk was even van de ketel,
maar daarmee was een nieuwe bouwplaats nog niet gegarandeerd. Vanuit
de carnavalsgemeenschap werden verschillende suggesties gedaan, maar die
bleken helaas niet haalbaar. U begrijpt,
bouwers kregen wallen onder de ogen
van de slapeloze nachten. Gelukkig is
door de gemeente een tijdelijke oplossing
gevonden. De voormalige gemeentelijke
remise in de Vlaanderenhal bleek nog
niet verkocht en kon perfect dienen als
bouwplaats. Vanaf oktober was het een
komen en gaan aan de Lepoutreweg. Er
kon gebouwd worden en verschillende
nieuwe verenigingen kwamen op de
nieuwe bouwplek af.
Het beheer van de bouwplaats is opgepakt door enige bouwers verenigd in
een stichting ’De 3 B’s. Zij zorgden voor
een propere bouwplaats en de nodige
voorzieningen. De gebruikers waren wel

content: perfecte kantine, ruimte om
spulletjes op te bergen, geen lekkages...
Kortom, de noodzaak voor een nieuwe
locatie was er niet meer. Vanuit de gemeente werden ze snel uit de droom
geholpen: het was tijdelijk en het bleef
tijdelijk.
Maar ja wat is tijdelijk, de voorbereidingen voor carnaval 2010 vinden nog
steeds plaats vanuit de Lepoutreweg. De
loodsen aan de Kaai zijn nog niet klaar
voor museum en carnavalsverenigingen.

Einde Sasse carnaval?

In de voorbereidingen op de carnaval
2009 werden we erg onaangenaam verrast door een groot stuk in de PZC/BNdeStem waarin de vraag gesteld werd of
de carnaval in Betekoppenstad nog toekomst had? U begrijpt dat bij menig Sassenaar van verbazing de mond openviel.
Geen carnaval meer in Sas, hoe komen
ze daarbij. Een eeuwenoude traditie zou
zomaar ineens geen toekomst meer hebben? Wat was dat voor ﬂauwekul. Dat
vroeg enige uitleg. Een interne Sasse
mail van de Stichting was bij de pers terecht gekomen, en dan weet je het wel.
Voor goed nieuws lopen ze niet zo snel,
maar bij tegenslag weten ze je te vinden.
De mail ging over het feit dat er binnen
de Stichting enkele leden waren, die
behoorlijk in de problemen kwamen qua
tijdsbesteding. Veel mensen realiseren
zich niet wat er allemaal bij komt kijken
bij de organisatie van een groot feest als
carnaval. In betreffende mail slaakten
ze dan ook een noodkreet, om nieuwe
mensen te enthousiasmeren zich te melden als lid van de Raad van Elf.
Naar aanleiding van de noodkreet wisten enkele diehard carnavallers te melden dat het zo’n vaart niet zou lopen. De
carnaval in Sas zou nog tot in lengte van
dagen gevierd worden. De problemen
van de Stichting zouden met vereende
krachten te lijf gegaan worden.
En de noodkreet heeft geholpen. Op het
moment van schrijven, een dag na de
prinsverkiezing 2010, is de Raad weer op
sterkte en is vol goede moed aan de slag.
Er is zelfs weer een nar in ons midden.
Maar dat is allemaal voor de Terugblik
van volgend jaar.
En zoals gezegd, carnavallend Sas liet de
moed niet zakken en ging als vanouds
aan de slag om aan te tonen dat Betekoppestad DE carnavalsstad is van Zuid
West Nederland.

Carnaval 2009 in de media

Na de negatieve pers is er ook op een
positieve manier berichtgegeven. Zo was
er AVS (onze Belgische TV vrienden),
met een reportage vanaf enkele bouwplaatsen. Voor de camera kon bouwend
Sas nog eens uitleggen hoe wij dat hier
allemaal aanpakken. Tevens werd een
klein sluiertje opgelicht van enkele creaties. U begrijpt dat dit bij aanhangers van
de aloude traditie, mondje dicht over wat
je gaat doen met carnaval, tegen het zere
been was. Voor hen moet het tot mee
die dagen een verrassing blijven. Aan
de andere kant een stukje free publicity
voor de carnaval kan ook nooit kwaad,
zoals ook een groot interview met Jan
Vereecken in de regionale bladen. Haarﬁjn werd uit de doeken gedaan wat de
kracht en betekenis was van al die kleine bouwploegen voor de Sasse carnaval:
onmisbaar om de optocht elk jaar weer
Zeelands schoonste te laten zijn.

Jubilarissen

De carnaval 2009 kende ook een tweetal
jubilarissen, de Pierewieten 33 en de
Sloebers 22 jaar. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Vooral de Pierewieten
lieten niets onbenut om een jubileum
neer te zetten dat zijn weerga niet kent.
Op de bouwplaats leek het soms of de
optocht op de tweede plaats kwam, voor
elke dag waren er speciale dingetjes in
de maak. Ook clubhuis d’Ouwe Brug
kreeg een facelift met aan de voorgevel
een lichtinstallatie die elke Pierewiet
uitgebreid in het zonnetje zette en een
groot scherm met continu beelden uit
33 jaar Pierewieten geschiedenis. Leuk
dat de Oostkade weer even het bioscoop
gevoel had, zoveel jaren na sluiting van
de oude ﬁlmzaal.
Onze grote vrienden uit Mosselcity ”de
Sloebers” beleefden ook een carnavalesk
jubileum, al voor de 22e maal gaven
ze acte de presence in de zondagse
rondgang door Sas. Voor hen was alles
gefocust op de stoet, om een 2e keer de
eeuwige rivalen uit Sas te verslaan. Het
thema ”veni, vidi, vici” (ik kwam, keek
en overwon) sprak van voldoende zelfvertrouwen. Met deze uitdaging in het
verschiet beloofde het zondag spannend
te worden; Sassenaren laten zich niet
zomaar de kaas van het brood eten.
De Sloebers receptie werd enige weken
voor carnaval gegeven in thuishaven
Philippine. Alle Sasse verenigingen waren van harte welkom. De Papzakkers
kwamen met het lumineuze idee een
bus in te zetten om de receptie te bezoeken. Iedereen kon zo veilig een goed glas
nuttigen. Als volwaardige Roze airhostesses begeleidden ze het stelletje carnavallers naar café de Zwaan, dat bijna uit
z’n voegen barstte met zoveel volk. Ik
denk dat het lang geleden is dat er zo’n
drukte was voor de Phippiense carnaval.
Deze Sasse invasie zal onze Sloebers een
warm gevoel hebben gegeven en nog
meer geïnspireerd hebben er een schepje
bovenop te doen.

Het internet

In deze moderne tijden is er naast de traditionele media (radio, krant en TV) het
internet waar steeds meer gebruik van
gemaakt wordt. Bijna elke vereniging
heeft zijn eigen site met vele foto’s, ﬁlmpjes en verhalen. Deze carnaval hadden
verschillende sites (Sasvangent.nu en
Betekoppen.com) reeds de volgende dag
een uitgebreide fotoreportage on line.
Kon je ’s morgens bij het ontbijt al eens
kijken wat je de vorige avond allemaal
gezien had of juist niet gezien had.
Een ander fenomeen is de website YouTube. Hier kunnen mensen zelf ﬁlmpjes
plaatsen over de meest uiteenlopende
onderwerpen. Zo zijn er beelden te
zien uit Sasse cafés of de verschillende
optochten, de een wat scherper dan de
andere. Telefoon opnames zijn niet alle-

maal van een Dick Maas kwaliteit.
Een ﬁlmpje wat het nodige stof deed
opwaaien was het verhaal Aus der
reihe Schwaffel, teil 71 ”Die smutzige
mohlen”. Een geheel eigentijds carnavalsverhaal, wat de nodige gespreksstof
opleverde.

Het rookverbod

Een ander fenomeen wat de gemoederen
ﬂink bezig hield was het vermaledijde
rookverbod. Dit was al in juli ingevoerd,
maar met een mooie zomer kon de fervente roker buiten z’n pafke genieten.
Maar hoe zou dat worden met de carnaval als de temperatuur een stukje lager
zou zijn. Velen betwijfelden of dit houdbaar en controleerbaar zou zijn, want ja
mee carnaval zijn we allemaal toch wat
vrijer. Het werd nog spannender door
het dreigement met heimelijke controles door ”undercover agenten”, James
Bondje spelen om een roker te pesten.
Tijdens carnaval is verder alles redelijk
gladjes verlopen. De ene cafébaas was
wat coulanter dan de andere, maar echt
problemen heeft het niet opgeleverd.
Van veel vrouwen heb ik wel begrepen
dat het een hoop was scheelt als de
kleren niet zo giganties naar rook stinken. De keerzijde was wel dat door het
wegvallen van de penetrante rookgeur
in de ochtenduren andere cafégeuren de
boventoon gingen voeren.
Maar zoals we nu allemaal weten is het
met het rookverbod nog geen gelopen
race en er zal nog menig debatje gevoerd
worden voor alles helemaal duidelijk is
en nageleefd wordt.

Locatie prijsuitreiking

Hadden we het daarnet over de problemen van de bouwers om een bouwplaats
te vinden, ook de Stichting had een
probleem. De Vlaanderenhal, reeds
jarenlang plaats van handeling voor de
prijsuitreiking, kon dit jaar niet garanderen dat de ruimte beschikbaar was voor
de spannendste gebeurtenis van het jaar.
Dus een probleem, waar nu naar toe?
Enige jaren geleden ontstond er ”mail
oorlog”, toen de prijsuitreiking niet langer kon plaatsvinden in de Speye, met de
legendarische sneeuwstorm uitreiking
aan de kiosk tot gevolg. De oplossing
Vlaanderen is niet altijd door iedereen
met open armen ontvangen, maar er
was wel ruimte, je stond droog en warm
en je kon je natje en je droogje krijgen.
Dat viel nu weg. De oplossing werd de
terugkeer naar de Speye. Na de nodige
verbouwingen was deze nu geschikt
voor veel grotere aantallen mensen. Dat
maakte de zondag dubbel spannend: wie
gaat er met den eerste lopen en kunnen
we er allemaal wel in? Afwachten maar.
De kindermiddag kon wel gewoon doorgang vinden in de grote Vlaanderenhal,
dus dat was een kopzorg minder.

Op naar de vrijdag!

Ik spreek steeds meer mensen die reeds
een week van te voren vrijnemen. Om
zo rustig de tijd te hebben de nodige
boodschappen te kunnen halen. Een
laatste keer de strijkbout over de kostuumpjes te halen en deze in de juiste
volgorde in de kast te hangen, zodat men
’s ochtends na een zware carnavalsavond
niet alles bij elkaar moet scharrelen, daar
staat je hoofd op zo’n moment niet naar.
De laatste hand aan de creaties voor de
verschillende dagen te leggen, een likje
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verf hier en een schroefje aandraaien
daar, met als beloning en voorbereiding
op de komende dagen een glaasje bier.
Zoals in vorige Terugblikken al gemeld,
zijn er al verschillende precarnaval
dagen gereserveerd door verenigingen.
Pimpelavond met frieten is er daar een
van en er zijn er zeker meerdere, met als
bekendste de donderdagavond in de Rijnvaart, waar bouwend Sas mekaar nog
eens af komt troeven met grote verhalen
over de wagens en wagentjes. Als leek
met 2 linkerhanden is dit fantastisch
om aan te horen. Wat er allemaal aan
techniek verwerkt zit in zo’n wagen da’s
enorm. Het ene draait nog ingenieuzer
dan het andere. En steeds gekker wordt
het, tot complete watervallen. En zoals
elk jaar vraag ik me dan weer af, waar
houdt het eens op, wat is de grens van
wat je kwijt kan op een carnavalswagen?
En dan op naar de vrijdag. Ons eerste
optochtje kan gelopen worden bij de
Prins Frederik Henderik school, dit jaar
afgesloten met een grote disco.
En uiteraard zijn de zieken niet vergeten,
met één van de hartverwarmendste
tradities van de Sasse carnaval: het fruitmandje dat door Prins en gevolg wordt
rondgebracht voor de minder gelukkigen
onder ons.
Omroep Zeeland had een TV item over
de aankoop van carnavalskostuums.
Onze plaatselijke Feestbeester wist te
melden dat de piratenpakken niet waren
aan te slepen voor de heren en dat Roodkapje voor de dames wel erg populair
was. Daarnaast was er een enorme vraag
naar de retro kleren van de disco jaren
’70. Dus ook de carnaval is aan modes
onderhevig.
Het Schippershuis, met nieuwe uitbaters, introduceerde het betaald plassen.
Ik weet niet of dit nog geleid heeft tot
natte ongelukjes bij zuinige cafébezoekers.
De vrijdag is verder lekker verlopen.
Verschillende dweilbandjes gaven al
spetterende optredens en de stemming
was als vanouds. Vroeger probeerde ik
nog wel eens een opsomming te geven
van wat er allemaal te zien was. Maar
ik ga u verwijzen naar de verschillende
websites, waar vele honderden foto’s een
perfect overzicht geven van alle leuke,
wilde en vreemde uitdossingen.

En dan beginnen we officieel

Zaterdag is de ofﬁciële opening van de
carnaval. Ik heb nog altijd moeite aan
een buitenstaander uit te leggen dat we
pas zaterdag beginnen, terwijl overduidelijk te zien is dat ik er al een avondje
op heb zitten. Maar ja, da’s ook traditie,
pas ná overhandiging van de sleutel door
onze burgervader is Sas tijdelijk Betekoppenstad met een prins die de scepter
zwaait.

In het begin heb ik al aangegeven dat
de nieuwe media hun opmars maken.
Een van de nieuwste hypes is het online
bijhouden van je hele gaan en staan. We
kunnen dit doen via de bekende sites
MSN of Hyves, of via de Twitter en wat
er nog meer verzonnen wordt om de ons
ooit zo gekoesterde privacy om zeep te
helpen. Een van deze fenomenen is de
weblog, waarop men via een digitaal
dagboek de wereld kond doet van het
persoonlijk reilen en zeilen. Zo werd
ook onze eigen prins gevraagd digitaal te
dagboeken op de website van de PZC.
En uiteraard was de zaterdag een item.
Het ophalen van de prins was dit jaar
minder vermoeiend, omdat hij een stukje
dichter bij het centrum is komen wonen.
Dat scheelt een paar blaren. Tijdens de
traditionele balkonscene prikkelde hij
onze burgervader, door zich brutaalweg
af te vragen wat het zou betekenen als
hij na aﬂoop de sleutel niet zou inleveren. Wat zou dat allemaal voor Sas
betekenen? De burgervader hield zich
verstandig op de vlakte. Een speciaal
woordje van dank en een uitbundig applaus was er voor de koetsier die reeds
22 jaar lang de prins ophaalt. Tijdens
de receptie in het gemeentehuis is de
Prins uitgebreid ingegaan op zijn visie
Betekoppestad 2020, waarbij de NV de
Betekoppen het heft in handen heeft.
Verhelderend, maar afwachten wat er
vanuit gaat (kan) komen. De leden van
de Raad van Elf waren wel zeer uitbundig, zelfs de tafels werden omgeturnd tot
dansvloer. Het was goed om te zien dat
ze na de Noodkreet een hoop frustratie
van zich af hadden gezet en zich goed in
hun vel voelden. In de loop van de middag werden de ramen van d’Ouwe Brug
tijdelijk behangen met de foto’s van de
andere clubs die de Brug als clublokaal
hebben. Men was toch wat bezorgd voor
een overdosis Pierewiet.
Verder verliep de zaterdag voorbeeldig
en konden we ons gaan opmaken voor
een schitterende optocht op zondag.

Den zondag

Zo’n begin van de zondag is een belevenis op zich. Stoetlopers moeten zeer
vroeg uit de veren, de wagen moet
opgehaald worden. Verzamelen op de
bouwplaats, de eerste zenuwenplasjes,
de rillingen over de rug van een zware
zaterdag stappen, op naar het opstelterrein. Aan de portier van dienst moet je
kenbaar maken dat je wel degelijk een
bouwer bent, anders mag je d’r niet op.
Met veel bewondering wordt er gekeken
naar het precisiewerk van de opbouwers.
Poppen van vele meters moeten geplaatst
worden met een maximale speling van
enige millimeters. Schitterend om te
zien hoe zo’n wagen langzaam groeit,
hier nog een popje, daar nog een schommeltje en dan maar bewegen. En als
jouw wagen klaar is nog even bij de con-

current kijken en goed bedoelde adviezen geven: ”ik zou het zo doen”. Na het
opbouwen naar het clublokaal waar een
bakje soep klaar staat, de kleren gepast
kunnen worden en eventueel een beetje
schmink op. Terug naar het opstel terrein. Als je in zo´n grote pop loopt maar
hopen dat je niet moet plassen, want dat
kan niet meer. Wachten op het begin,
zenuwachtig, ondanks vele jaren stoetervaring. Uiteraard ook even rondkijken
bij de concurrentie en andere deelnemers. En iedereen maar complimenteren, want het ziet er weer prachtig uit.
Tot het moment dat je het Suikerplein
verlaat en je de ’fuik’ induikt. Die
enorme massa volk, de lange rijen voor
je, dat geeft een enorme kick. Hier doe
je het voor. De eerste stappen zijn nog
wat aarzelend, maar na het horen van
de eerste lach of complimentjes loop je
weer rond tussen je publiek alsof je nooit
anders doet dan voor volle zalen spelen.
Heerlijk, heerlijk,... hier heb je naar toe
gewerkt.
En schitterend was het. Het predicaat
de Schoonste van het Zuid Westen kon
weer van stal gehaald worden. En voor
de jury was het ook weer een heidens
karwei. Probeer uit zoveel schoons maar
eens een keus te maken, van da’s wel
het aller-schoonst. Zoals onze Grootvorst altijd zei: ” ’k zoe nie gère in ulder
schoene stoan”.
Dit jaar was er een noviteit, de publieksprijs. Door het sturen van een
SMS-je kon je stemmen op de Leutigste
Deelnemer. U ziet ook hier slaat de
nieuwlichterij toe. En ja hoor, onze beide
jubilarissen mochten als laatste in hun
categorie naar voren. De hoofdprijs was
hun deel. U begrijpt dat er zoals altijd
weer de nodige discussie was. Dat hoort
er nu eenmaal bij. De erehaag die spontaan ontstond voor de Sloebers bracht bij
menigeen een brok in de keel. Heerlijk
zo’n middag waar alle spanning van
een half jaar bouwen van je afvloeit. De
terugkeer naar de Speye is voor velen
goed bevallen. Dus waarschijnlijk zitten
we daar voor de komende jaren, althans
tot het moment dat het Multifunctionele
Centrum aan de Canadalaan klaar is.
En na de biefstuk of de erwtensoep
was het weer prima toeven in het Sasse
centrum. Als man op leeftijd maak ik
me wel af en toe zorgen over het kleedgedrag van vele jonge meisjes. Ze lopen
erbij alsof het midden in de zomer is,
blote buik en armen en vaak alleen een
dun topje. Ik zou ze wel willen toeroepen ”meisjes pas op! Je doe zo een valling op”. Maar ja je houdt toch maar je
mond, je bent zelf ook jong geweest en
dan zat je ook niet te wachten op zo’n
betweterig zeurend oudje.

Maandag topdag

De maandag met al z’n speciale momenten. Ook nu weer te veel om op te noe-

men. Zo’n Mikael Harte die zonder versterking z’n Kapitein Rooibos ten gehore
brengt onder begeleiding van Tandsjen
Bei, waarbij er zelfs gestagedived en
gecrowdsurfed wordt.
Maandag wasdag was voor een groep
aanleiding om met een vrachtwagen
wasmachines Sas in een sopje te zetten.
Gelegenheidsorkest Valtatege had als
Yazoo-ende Schottenband de Vlaamse
TV AVS getriggerd om naar Sas af te
zakken. ’s Avonds kon in de uitzending
met trots gemeld worden dat het wereldrecord Yazooblazen gesneuveld was en
dat een aanvraag voor een vermelding
in het Guinessbook of Records de deur
uit zou gaan. Tandsjen Bei heeft er voor
gezorgd dat er nu in Sas een paar honderd mensen rondlopen met allemaal
dezelfde blauwe onderbroek. Verder
kan ik alleen maar benadrukken dat het
ongelooﬂijk druk was en dat de maandag
elk jaar populairder wordt. Dit jaar was
er voor het eerst sinds lange tijd geen
busvervoer geregeld, dus het was wel
even spannend hoe dat zou verlopen zo
rond 1 uur. Maar geen echte problemen,
wel veel taxi’s, ﬁetsen, kortom even
wat chaotisch, maar snel keerde de rust
weer in Sas. Een deel van carnavallend
Sas ligt al op een oor en een ander deel
geniet nog even na met een bakje kofﬁe,
de maandag evaluerend en de dinsdag
voorbereidend.

De laatste loodjes

De dinsdag begint voor sommigen uitermate vroeg. De Klub van Hup aan het
ontbijt om 9 uur in de Rijnvaart. Dit jaar
met een wel een zeer speciale gast: de
burgemeester die geen collegevergadering had en mocht aanschuiven voor de
uitgebreide dis. Zo zie je maar dat ook
een clubje eigenheimers valt voor status.
Normaal mag geen mens een voet zetten in het ontbijtterritorium, maar als
de burgervader binnenkomt schuiven ze
nederig een plekje op.
De kinderoptocht had dit jaar het hoogste aantal inschrijvingen ooit, dus dat zit
wel goed met dat Betezaad.
De Watergeus had een enorme metamorfose ondergaan in de nacht van maandag
op dinsdag. Alles was volledig roze geverfd en de muziek was overwegend een
potpourri van de bekendste discohits.
En dan naar de laatste optocht. De Verlichte. Dit jaar werd deze geopend met
het oplaten van een enorme hoeveelheid met lampjes gevulde ballonnen. Ik
begreep dat er bij Schiphol verschillende
meldingen zijn binnengekomen van
piloten die dachten een UFO te hebben
waargenomen. De rijen mensen langs
de route lijken elk jaar nog te groeien,
dus ook deze optocht heeft zijn bestaansrecht wel bewezen.
En zoals elk jaar sloten we af bij de pomp
en spraken we de wijze woorden: ” ’t is
een schone carnaval geweest...”

