DE BETEKOP
DE LEUTIGSTE KRANT VAN BETEKOPPENSTAD
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Wanneer?
n 19.00 – 21.00 uur
Vrijdag 11 februari 2011 va 16.00 – 18.00 uur
van
Zaterdag 12 februari 2011
Waar?
traat 11 te Sas van Gent
Café Reseda, Nooordwests

Uitslag loterij
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs

nr.
01127
00164
01661
04257
02970
00377
00020
01818
02524
03084

11e Prijs
12e Prijs
13e Prijs
14e Prijs
15e Prijs
16e Prijs
17e Prijs
18e Prijs
19e Prijs
20e Prijs

g
a
l
v
n
e
p
p
o
k
e
Bet
r
e
i
z
e
l
p
g
a
l
v
l
e
Ve

Colofon

nr.
02723
02750
00500
02204
03209
03267
00065
03147
03603
04202

Prijzen voor 1 maart 2011 af te halen bij:
Robin van der Hooft
Westdam 9, 4551 GA Sas van Gent
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Betekoppenstad kende ook een bankgeheim, zodat er weer een toeloop was
van onder andere de Belgen naar de diverse banken.

De Betenkoppenplisie was gevestigd in het voormalige politiebureau aan het
Keizer Karelplein (dat in werkelijkheid ook al het veld heeft moeten ruimen) en
stond onder commando van onze eigen plisie Goor. Ook was er een gerechtsgebouw, dat was gevestigd in het voormalige gemeentehuis aan de Westkade. We
hadden een juryrechtspraak. De voorzitter van deze jury was Theo Sarneel, die
tevens in de nadagen van zijn onderwijscarrière nog directeur was geworden
van de Brede School (waarvan de bouw nu eindelijk is gestart). De uitspraak
van de jury was bindend en er kon niet over gediscussieerd worden, al werd
dat naar goed Betekoppengebruik natuurlijk toch gedaan...

Beste Betekoppen
Betekoppen,
Dromen... Iedereen droomt en iedereen droomt ook veel (ook de mensen die het zich
niet kunnen herinneren). Per nacht dromen we maar liefst anderhalf tot twee uur
lang: Ongeveer tussen de 5 en 7 dromen per nacht die doorgaans tussen de 5 en 45
minuten duren!
Per jaar verkeer je dus een volledige maand in dromenland en heb je dus zo’n tweeduizend dromen. Over een mensenleven is dat ongeveer 6 jaar en 150.000 dromen!
Ik ben ervan overtuigd dat iedere Betekop ook wel eens droomt over ons mooie
carnaval. De ene keer zal het een leutige droom zijn en de andere keer word je misschien badend in het zweet wakker omdat je bijvoorbeeld net had gedroomd dat je
ziek was mee die daoge of omdat je net te horen had gekregen dat je vrije daoge voor
mee die daoge waren ingetrokken door je baas.
Ziek zijn mee die daoge, om daar even op terug te komen, da’s voor de Sasse carnavalvierder een ware nachtmerrie. En mee die daoge in het ziekenhuis liggen daar
in Sas Noord, da’s helemaal niet leutig. Op vrijdagavond krijg je dan bezoek van mij
en mijn 1e minister en plisie Goor. Namens de Sasse bevolking steek ik de zieke
dan een hart onder de riem in de hoop dat dat de pijn wat verzacht. Het is dankbaar
werk, maar eigenlijk verre van leutig. Doordat we al jarenlang goede inside connecties hebben binnen het ziekenhuis, verloopt dit bezoek overigens altijd op rolletjes;
we krijgen een gids mee en na aﬂoop is er altijd een drankje geregeld. Een woord
van van dank voor de ziekenhuismedewerk(st)ers die hun vrije avond hier voor opofferen is dan ook zeker op zijn plaats.
Terug naar de dromen... Zo lag ik enige tijd geleden in mijn kasteel prinsheerlijk in
mijn bedje naast mijn eigen prinses te slapen en droomde ik over Betekoppenstad:
Het was dinsdagavond 8 maart 2011, café Reseda, de klok sloeg 12.00 uur en het was
tijd om de sleutel van de stad terug te geven aan burgemeester Lonink. Echter, de
sleutel ging niet terug naar onze Jan, maar bleef in handen van Prins Michelangelo
(ik dus). Ik had in al mijn wijsheid besloten dat Betekoppenstad onder mijn bewind
beter af was. Betekoppenstad was vanaf die dag onafhankelijk!
Onder mijn bewind bloeide en groeide Betekoppenstad de daarop volgende jaren als
nooit tevoren. ”De renaissance van Betekoppenstad” was het project dat Betekoppenstad voor eens en altijd op de wereldkaart zou zetten:
Er kwam een hypermoderne suikerfabriek, RBS (Royal Beet Suiker) genaamd die
werd gebouwd achter Nedalco en Cargill. De fabriek bracht veel werkgelegenheid
en was eigendom van de opgerichte N.V. de Betekoppen. De fabriek was (vanzelfsprekend) een van de grote geldschieters van het Betekoppencarnaval. De ”N.V. de
Betekoppen” had overigens zijn intrek genomen in het voormalige (en leegstaande)
Fortisbankgebouw aan de Markt.
Doordat Betekoppenstad onafhankelijk was had het ook zijn eigen valuta: De Beten.
Zo had je de bronzen, zilveren en gouden Beten als betaalmiddel. De bank, BBC
(Bank of Beet City) genaamd en vergelijkbaar met de Nederlandse Bank was gevestigd in het voormalige (en nog steeds leegstaande) ING gebouw aan de Westkade.

Op het voormalige CSM terrein, dat er momenteel ook erg ”fraai” bij ligt, maar
dit terzijde, stond een grote fabriek met daarop de letters BMW (Betekoppen’s
Mooiste Wagens). In deze fabriek, eveneens eigendom van N.V. “de Betekoppen” werden carnavalswagens gebouwd met als merken ”Ventjes”, ”Deurdouwers” en ”Pijke Zot”, die over de hele wereld werden verkocht. BMW had nog
een dochterbedrijf in Philippine, waar men het merk ”Sloeber” bouwde. Het
carnavalsmuseum was gevestigd in de oude suikerloodsen, waar ook het industrieel museum zat en de Betekoppenbrandweer. Op dat terrein stonden ook
de loodsen van de vele loopgroepen die Betekoppenstad rijk is (in werkelijkheid
moeten we ons afvragen of alle gemaakte plannen hieromtrent ooit werkelijkheid gaan worden).
Ook het sportpark zag er heel anders uit: er stond een stadion, in de volksmond
genaamd ”de Beet”, omdat het was gebouwd in de vorm van een suikerbiet.
Het bood plaats aan 20.000 Betekoppen, die iedere 2 weken konden genieten
van hun ploeg Corn Boys, die nog steeds geen nieuwe voorzitter hadden gevonden en het daarom bij gebrek aan beter nog maar deden met de (stok)oude
”Joop van der V.”.
Ploegen als Ajax, Feyenoord en PSV, maar ook Terneuzense Boys en Hoek
kwamen met knikkende knieeën naar Betekoppenstad. Het opstelterrein voor
de optochten was nog steeds het Suikerplein, dat geheel hiervoor
was ingericht.
Het ging goed met Betekoppenstad, de stad
groeide en bloeide en de Prins zag dat zijn
beslissing, om de sleutel niet terug te geven,
de juiste was geweest...
Toen ineens ging de wekker en
kwam er een abrupt einde aan
deze droom; tijd om op
te staan en de confrontatie aan te gaan met de
dingen van alledag.
Dit verhaal ging over
dromen...
Als u woensdag 9 maart
2011 wakker wordt en
u denkt terug aan de
mooie dingen die u de
voorgaande vier, vijf,
zes dagen hebt beleefd...
hebt u dan gedroomd of
was het allemaal echt?
Dat is het mooie aan ons
carnaval... soms lijkt het
een droom, maar het is
werkelijkheid!
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Van de Van de Voorzitter...
Eerste
minister...
Bij het schrijven van mijn stukje als ”nieuwe” voorzitter der Betekoppen, was juist onze
n het voorlezen. Welnu dat heeft mij
nieuwe premier Mark Rutte zijn regeringsverklaring aan
geïnspireerd om ook zoiets op papier te zetten met ook een slogan: ”we moeten samen
roeien, om te kunnen groeien”.
Want beste Betekoppen, zonder elkanders hulp komen we nergens, en daarom juist mijn
n”.
slogan: ”we moeten samen roeien, om te kunnen groeien”.
Als voorzitter ben ik enorm trots op de Stichting die het weer voor elkaar heeft
/2011. Ik wil daarom prins
gekregen om een Prins te leveren voor het seizoen 2010/2011.
n gaan ook uit naar zijn
Michelangelo I van harte feliciteren en mijn gelukwensen
nito I & Plisie Goor en de rest
eerste Minister Robinho I en natuurlijk ook zijn Nar Benito
van de Raad van Elf.
Zonder de hulp van velen kunnen wij als Stichting geen carnaval organiseren,
ge), sponsors, horeca,
en ik wil dan ook onze gemeente Terneuzen (B&W college),
vrijwilligers, dweilbands, wagenbouwers, loopgroepen en alle anderen die ik ben
vergeten bedanken voor hun inzet en hulp.
hte vriendenclub die alles
Onze Stichting is een vereniging die bestaat uit een hechte
ganiseren (ik kan jullie
geven om elk jaar weer een goed carnaval te kunnen organiseren
verzekeren het gaat niet altijd over rozen).
en, mensen met familie
Maar naast lid zijn van de Betekoppen zijn wij ook mensen,
oorzitter Leo Dezutter. Want hij
daarom heb ik ook enorme waardering voor onze oud-voorzitter
cces van zijn zoon Marijn.
heeft zijn voorzitterschap opgegeven voor het voetbalsucces
rzitter!!!
Leo bedankt voor al die jaren die jij hebt gediend als voorzitter!!!
eizoen 2010/2011 weer geweldig
Samenvattend wil ik afsluiten met de hoop dat ook het seizoen
zal zijn. Voor al diegenen die zich inzetten voor alweer het organiseren (en bouwen
ullie veel succes
etc. etc.) van de 55e optocht in Betekoppenstad, wil ik jullie
toewensen.

Zondag 14 februari 2010, ook in
Betekoppenstad is het deze dag Valentijnsdag, de dag van de liefde. Veel
Betekoppen hebben echter andere
zaken aan hun (zere) hoofd. Waar de
één lekker uit kan slapen zijn veel
stoetlopers reeds vroeg uit de veren.
Voor velen is het dan ook DE dag waar
het allemaal om draait; de schoonste
optocht van Betekoppenstad en omstreken gaat weer door de straten van
Sas. Iets over tweeën komt de boel
langzaam op gang, de lucht ziet er
redelijk dreigend uit. Het duurt niet
lang vooraleer de sneeuw met bakken
naar beneden komt. Een witte kerst
blijft in dit land een lastig verhaal,
een witte carnavalsdag is echter geen
uitzondering.
We hebben in Sas nog wel eens een
blauwe maandag zomercarnaval gevierd. Destijds werd tijdens het folklorefestival een heuse avond carnaval
georganiseerd, compleet met optocht
en al. Het was een bonte verzameling
van mooie creaties en bijbehorende
zomerse outﬁts. De pakken die wij
als Raad van Elf hadden leenden zich
overigens niet echt voor het warme
weertype van die dag, ﬂink zweten
was dan ook het logische gevolg.
Maar goed, zomercarnaval in Betekoppenstad behoort alweer enige tijd tot
het verleden, wellicht zullen we het
dan ook moeten doen met onvervalst
winterweer. Toch zal het niemand
ontgaan zijn dat komend carnaval wel
erg laat valt, 5 t/m 8 maart. Met een
beetje geluk begint het voorjaar wat
eerder dan normaal en kunnen we
wellicht toch genieten van een soort
zomercarnaval, wie zal het zeggen.
Hoe het ook zij, mocht de Molenberg
tijdens carnaval 2011 weer lijken op
een onvervalste skipiste gaan we er
maar van uit dat de café s wel wat
hebben om ons op te warmen zeker???
Iedereen alvast een fantastisch (zomers) carnaval toegewenst!!
Alaaf,
Eerste Minister Robinho I

Alaaf, alaaf, alaaf
Barend I
voorzitter der Betekoppen & Ere-Eerste Minister

Nar Benito dún Eersten...
Betekoppen en betezaadjes,
Het is weer bijna zover, nog een paar weekjes en carnaval kan
weer beginnen. We hebben ruim een jaar moeten wachten
maar eindelijk is het dan zover.
Dat ik er weer bij ben als nar is voor mij toch wel een beetje
een verrassing. Ik dacht echt dat na 1 jaar die mannen van de
Raad al die belletjes wel een beetje beu waren, maar ik ben
blij dat zij daar heel anders over denken en ik weer de zot mag
uithangen. Al dat dansen en springen vond ik vorig jaar erg
leuk en hoop dat jullie dat ook vonden.
Komend jaar doen we dat gewoon nog
eens over en dan word hett vanzelf
ullie dus
weer een groot feest. Als jullie
een dansje weten zeg het gerust en
nnen
als ik het niet ken dan kunnen
ren.
jullie me dat gelijk even leren.
Zelf ben ik niet zo goed in
dansen als de dames van K3
er
of de kabouters bij kabouter
t.
Plop maar ik doe mijn best.
Betekoppen staan in
de wijde omgeving bekent
rals grote carnavallers waaran
bij de gezelligheid bovenaan
staat. Die naam hebben
den
we natuurlijk hoog te houden
en
en hoe kan je dat beter doen
dan alle Betezaadjes goed te leal moet
ren hoe je gezellig carnaval
vieren. Nou kan iedereen dat de
Betezaadjes wel leren maarr met
een nar in ons midden gaatt dat
jker.
toch net even iets makkelijker.
Vorig jaar ben ik er zelf ookk achmelijk
tergekomen dat ik voornamelijk
rders
bij de jeugdige carnavalvierders
cht heb.
een grote aantrekkingskracht
Als ik bij de kindermiddag begon
te dansen op de liedjes die gespeeld
ereen mee.
werden dan deed bijna iedereen
ndianen”Zelfs bij het ”cowboys en indianen”-

dansje zag ik veel papa’s en mama’s meedoen en dat vond ik
een mooi gezicht.
Aﬁjn, ik hoop dat we met zijn allen een heel leutig carnaval
kunnen meemaken en dat dit jaar een goede opwarmer mag
zijn voor het 5x11 jubileum van volgend jaar.
Tot mee die daoge ,
Nar Benito den Eersten

Carnavalsstichting
”de Betekoppen”
wenst iedereen een
leutig carnaval!! or
wat vo
en bedankt iedereen die op eft
he
wijze dan ook een bijdrage n het
va
tie
isa
an
org
de
geleverd aan
l.
Sasse carnava
g gebruik
Ook willen langs deze we
nsors Royal
maken om onze hoofdspo
BV alsook
Nedalco en Cargill Benelux voor
en
Nobus advocaten te bedank
aan het Sasse
hun bijzondere bijdragen
carnaval.

De Hoofdsponsors van
het Sasse carnaval!
n
no bu s advocaten

n dank
vaan
Uiteraard ook een woordd
thouders,
voor Burgemeester en We
Politie,
Dienst Openbare Werken,
Sas*, Sasse
Middenstandsvereniging
de Betekop en
Horeca, adverteerders in
ng!!
uiteraard de Sasse bevolki
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Beste lleutvie
leutvierders,
Afgeloopen jaar
ja is er weer het een en ander gebeurd in ons aller Betekoppenstadje.
Afgelopen
zoogezeg niet gebeurd. Zoals jullie allen weten, is er in de zomer altijd het
Of zogezegd,
welb
bekend en wereldberoemde Folklore festival. Elk jaar een feest van jewelste
welbekende
en prachtige
pprachti uitvoeringen van verschillende groepen uit verschillende landen.
Maa
ar wat ging het gerucht? Het folklore festival zou niet doorgaan! Helaas werd
Maar
in jjuli du
duidelijk dat het écht niet door zou gaan, want het Keizer Karelplein
ble
eef de hele zomer stil. Geen muziek, geen dansers en danseressen,
bleef
ge
een aft
geen
afterparty’s, geen feest.
D nieu
Dit
nieuws was ook ons ontvallen en vonden dit toch jammer. Weer een
ffeest in Betekoppenstad met een lange traditie en geschiedenis was verloren
gegaan
gegaan... Dit gaf een aantal mensen binnen onze vereniging stof tot nadenken.
Er we
werden wilde, maar soms belachelijk plannen voorgedragen, zoals zelf te
gaan dansen. Zoals je weet is een Betekop altijd in voor een feestje, maar
zoals velen weten is een Betekop geen danser. Dit geldt dus ook voor ons.
Maa
Maar gelukkig, na lang beraadslagen, kwam er toch een geweldig idee naar
bove
boven. Wat nou als we het folklore festival eens mee carnaval doen?
Dan heb je de welbekende 2 vliegen in 1 klap.
p
Du
Dubbel zoveel leut!
Ik kan al verklappen dat we het voor
oor
el
al
elkaar hebben gekregen een aantal
bbuitenlandse groepen over te laten
n
vvliegen voor mee die daogen...
Ook hebben we met de grootste moeite
zelfs een heuse Oost-Europese topact
kunnen strikken. En dit alles wordt aan
kaar gepraat door een bekende Betekop. Dus ik zou zeggen, kom met zijn
aar
allen de zondag van carnaval naar
de stoet kijken, want het wordtt een
spektakel van groot formaat...

el-

Tot meej die daogen!
D
De bouwers van Pijke Zot

De nieuwe
button
is er weer!

Beste Betekoppen,
Voor mijn gevoel kan het nog
geen jaar geleden zijn dat de
redactie van ”de Betekop” mij
vroeg om het jaarlijkse stukje
te schrijven voor hun krant. En
toch is het zo! Want we staan
weer aan de vooravond van het
leutfeest 2011 in ”Betekoppenstad”!
Nu het feest der feesten weer voor
de deur staat is het ook tijd voor
”BOB”. Eigenlijk moet het vanzelfsprekend zijn dat ”BOB” altijd van
de partij is als men gaat feesten,
dus niet alleen met carnaval. Geef ”Koning Alcohol” geen vrij spel en
regel een ”BOB”!!
Samen met vrienden het glas heffen met carnaval dat hoort erbij want carnaval is een leutig feest.
Kroegentochten en polonaises… ”lekker vrij en lekker los”.
Maar is er ook van tevoren afgesproken wie de ”BOB” is? Je weet wel, ”BOB”... degene die nuchter blijft en
zichzelf en de rest veilig naar huis rijdt. Geen ”BOB” gevonden die je veilig en nuchter naar huis kan brengen...
bel een taxi en laat je veilig naar huis rijden. Zo is en blijft Sas van Gent de leutigste en veiligste stad in Zeeuws
Vlaanderen om carnaval te vieren.
De nadelige gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer is ons zo
langzamerhand wel bekend. Want als ”BOB” rijdt, komt iedereen
ook weer gezond en veilig thuis.
Wij wensen iedereen in Sas van Gent een fantastisch carnaval
2011... en vergeet ”BOB” niet!
Alaaaaaaaf!!

Met carnavaleske groet,
Marijke Hemelsoet
Coördinator BOB-team Zeeuws Vlaanderen

Een goede tipat: er en brood,

w
Beter een ”Beet” op
de sloot
in
dan een ”Betekop”
en…
len, als men een n!!!
het is pas goed baka
naal moet hale
”Betekop” uit het

Beet, beter,...
Dit collector’s item mag u natuurlijk niet missen. De
button is te koop in de Sasse café’s of via de Ventjes,
voor € 1,50.
Is uw collectie niet compleet?
Toevallig een keer een button gemist?
Oude buttons zijn altijd op te vragen via
info@deventjes.nl. Veel oude buttons zijn namelijk nog
in kleine oplage verkrijgbaar.
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Normaol zegge wuld
lder ”mee ’t muuzi
ld
iekk
wulder,
muuziek
mee”, maor aonhezien we ’t in di
verhaol wille’en over ’t carneval, vonde
we da nu nie de juiste woorde. Dus èn
we’t ’n beetje aongepast. Da moe toch
kunne mee deze daoge? In ieder geval,
d’n kop is t’r weer af. Nee, nie die van
die’n Beet, maor van di verhaol. Nu nog
kijke wa we nog verder ier neer kunne
zevere.
Oh ja, laote we beginne mee d’n titel
maor ’s uit te legge, want menig Betekop
gao da misschien nie snappe. ’t ís zo:
Afgelope carneval, in 2010 dus, liep d’n
Sjoowbende van’t Sas voor d’n 25ste
keer mee in d’n optocht van’t Sas (en
natuurlijk ook op d’n zaoterdag). Nu
zien we julder al denke; ”25 keer? En
ze bestonde in september pas 25 jaor”.
Wie goe gerekent è, en da zulle d’r
best we wa zijn, dus en we d’r daorom
maor geen kwis van gemaokt, kom op
die 25 uit. Oe kan da nu? Gewoon!!!!
Toen de Sjoowbende 6 maonde beston,
èn we al meegeloope op d’n zondag.
Die gaste waore toen al nie meer te
houwe, en da’s die jaore d’rnao nie echt
veranderd... We gaon verder voor ’t
wasmasjien....
Laote we ook nog eve t’rugkijke op ’t
afgeloope jaor. Da begon weer mee die
daoge in’s Sas. Voor de leeje van d’n
Sjoowbende iets heel aparts. Di jaor

kwaame wulder
mee iets eel
anders. Andere
muziek, andere
stijl, gewoon ...
ANDERS. We
wilde de mense
enturteenun (zoas
je da in goe engels
moe zegge). En da’s
eel goe gelukt. Da
vonden nie alleen
wij, maor veele
die ons mee die
daoge nog veele
complementjes
gegeeve hebbe.
En daor waore wij maor wa blij mee.
Daor is’t naomelijk ons om te doen.
Da de mensen ’n leutige tijd en as d’n
Sjoowbende voorbij kom.
Afgezien van de veele optreejes, èn we
ook nog wa andere dinge gedaon. Zo en
we 2 keer ’n kledingbeurs voor kleere
van’t carneval gehouwe. Da is zo goe
bevalle da we di jaor d’r weer 1 doen.
W’en onze nieuwe kostuums eindelijk
laote zien, vlak voor Koninginnedag.
W’en mee al onze leeje een dag weg
geweest. Nie om op te treeje, maor
gewoon ’s ’n leutige dag weg naor ’n
pretpark, en daor lekker feeste, zonder
instrumente. Da was eel goe gelukt.
Maor terug naor de komende tijd. Nog ’n
paor weeke, en dan is’t weer zover. Dan

breekt weer ’t feest der feeste los in’t
Sas. Iets waor Sas uniek in is, en daor
moge we best trots mee zijn. Wij, als
leeje van d’n Sjoowbende, kome overal,
maor zoas ’t in’t Sas is, da vin je nerges.
In ieder geval, begin maort is ’t zover.
Dan kome de daoge van lol en leut weer.
De daoge van feeste, muziek maoke of
om op mee te hosse. De daoge van slap
gezever. De juiste ingreediejente voor ’n
geweldig carneval.
Langs deze kant wille wij alle
carnevalsvierders dan ook weer zeer
leutige daoge wense. Mee veel plezier
en lol, en zonder herrie of ander gedoe.
Wij van d’n Sjoowbende zullen weer
ons best doen om op d’n zaoterdag en

1 ZONDER SNOR

gaomme vaneigus een ruseptie
geeve, en wel op vrijdag 4
maort 2011 om 19.00 uur in
ons clubuis d’Ouwe Brug. An
julder hoesting en kan jons
daor komme ﬂiesieteere, we
zumme daor wel ieveranst op
een rijtje staon. En vvaneigus
zitte me voor den 11den
11
keer
in de stoet op zonda
zondag 6 maort.
Nou ank di stuk ant schrijve
zijn, weete me wij nog
n nie wa
damme gaon doen, wan
w we
moeme nog vergaodere en eind november
n
gaomme beginne bouwe, tís teslotte
tesl
eel
laot carnaval en bijj ons speele
p
dd’r vaneigus
g
ook nog wa toneel bij Siesa, van
ndaor. Ank
vandaor.

!
r
o
11 ja

Betekoppe, wa gao de tijd snel zeg, kweet nog as de
dagvan gistere damme mee z’n viere, Alex, Jos, z’n
zeun Sander en Ronald, da zijn ik, bij van Dam een
pintje zaote te drinke op ouwejaor 1999 ’s-middags en
t’idee kreege om een kleine karnavalsvereniging op te
richte, om in de stoet as loopgroep voor den dag te
komme. En oemoeste m’n eete, awel nou zit toch
wel Wilbert van Urk ook an den toog en die
zee: ”waarom et dien eene van julder
geen snor?”, wij wiste me da dóok nie
en ei zeej: ”Awel dan eete julder toch
1 Zonder Snor”, en zie, aongenoome.
Nou ist wel zo, da tie ene nooit
geen snor mag draoge en
d’andere drie meugen ulder snor
mee carnaval nie afscheere,
vaneigus. Maor hoet, nou
zijmme 11 jaor laoter
en me

d’n zondag as Sjoowbende muzikaol
iedereen vrolijk te maoke. Die andere
daoge is, tradisiegetrouw, voor de
muzikante die in de vele dweilbendes
spelen.
Iedereen veel leute
en tot mee die doage!
De manne en vrouwe van
d’n Sjoowbende van ’t Sas
PEE-ES:
Ah julder je mochte verveele op zondag
4 september, dan moe je zeker in’t Sas
zijn. Wulder gaon dan ’n groote dag
mee muziek organiseere. En da gao
eel leutig worde. Eel ’t Sas gao dan bol
staon mee alle soorte muziek.

di d’ant schrijve zijn ist trouwus nog
maor 14 november tweeduuzendtien dus
me nemme nog tijd om wa te verzinne.
Vorig jaor waore me twiddus en me
naome nie op een paor meide hereeket
die an net voor ons eindigden, maor
hoet, we gaomme prombeere om van’t
jaor ruvans te neeme, en nie alleen op
die meide. Mee wa, awel da zajje wel
zien, jóor nog van ons.
Alli, messchiens tot mee ten rusepsie op
4 maort en anders, tot mee tie daoge.
De leut!
g g
Karnavalsvereniging
1 ZONDER SNOR
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IN DEN OUWEN BRUG
Tradisiegetrouw ouw karnavalsvereniging 1 ZONDER SNOR,
in saomuwerking Mee Brasserie dÓuwe Brug weer
een SNERTMAOLTIJD, dées joar op ZATERDAG 5 MAORT 2011
om 19.00 uur

Julder kunne julder daor voor opgeeve bij d’Ouwe Brug of bij een van
de Leeje van 1 ZONDER SNOR, koste 5 euro pee.pee.
Tullufoonnrs 0115-451918 of 0115-606062
Tot dan, 1 ZONDER SNOR

Courantje van Sas
6 maart 2011
Uitgeverij: Hullemans & Kokkimonster b.v. Adres: Sasse cafés Betekopcity.
Hoofdredacteur: Kokkimonster. Opmaak: Hullemans.
23e jaargang. Nummer 1. Prijs: € 1,11 Internet Sasse Leutesnokkers: www.sasseleutesnokkers.nl

Triekjes
Ooit liep er vanaf het kanaal een enkelvoudige rail hoog boven de grond langs
de Suikerdijk (toen nog Poelstraat) tot
op het CSM terrein, een van de toen
twee suikerbietenfabrieken die Sas rijk
was.
Aan deze rail hingen de ”triekjes”,
twaalf in getal. De triekjes vervoerden
suikerbieten die per schip aangevoerd
werden via het kanaal. Deze suikerbieten werden met een hijskraan uit een
schip gehesen. Deze hijskraan reed dan
hoog boven de Westkade en deponeerde de bieten in een trechter.
Onder de trechter hing dan een triekje.
Een triekje bestond uit twee electromotortjes die bovenop de rail stonden.
Aan ieder motortje was een metalen
arm verbonden en daaraan hing een
metalen bak met twee kleppen aan de
onderkant die open konden.
De triekjes reden leeg met de kleppen
open richting kanaal. Dit gaf altijd een
speciaal rammelend geluid, alsof het
triekje blij was dat hij weer nieuwe bieten zou krijgen. Bij de trechter waar de
bieten in moesten was ook een ruimte
en een loopplateau. Daar was dan een
man aan het werk die de kleppen dichtmaakte. Vervolgens manoeuvreerde hij
het karretje onder de trechter en dan
klonk het roffelende geluid van de bieten die in de trechter vielen.
De triekjes moesten gescheiden blijven.
Daar was een ingenieus systeem voor
bedacht met schakelaartjes. De rail
was verdeeld in baanvakken, en kleine
wachtvakken.
Op het moment dat het triekje gevuld
was mocht deze het bemande gedeelte
verlaten om via een bocht de andere
kant op te gaan richting fabriek. Aan
het eind van de bocht kwam dan het
wachtvak.
De electriciteit stond daar uit zolang er
nog en triekje in het baanvak daarna
zat, en het volgende wachtvakje. Als
het triekje dat wachtvak verlaten had
ging daar de stroom uit, en bij het opvolgende wachtvakje de stroom er aan

zodat het triekje het volgende baanvak
kon nemen.
Het werkte doorgaans prima, maar heel
af en toe was er spektakel, dan ging er
iets mis. Soms gebeurde het dat een
triekje doorrolde in het wachtvak en zo
te vroeg achter het andere triekje aanging, soms kwamen twee triekjes tegen
elkaar aan aangedenderd, en zelfs heel
soms viel er een triekje naar beneden.
Het grootste spektakel wat ik met eigen
ogen ooit aanschouwde was het moment dat de hijskraan met zijn happer
achter het schip bleef hangen.
Hij trok zichzelf scheef en in slomotion
kantelde hij een paar keer en viel hij
met een doffe knal op de Westkade. Het
schijnt dat de kraanmachinist er met
een hersenschudding vanaf kwam.
Noot van de redactie: onze speciale
correspondent Kokkimonster heeft een
dezer dagen tijdens een turbulente,
nachtelijke ﬁetstocht over de Amsterdamse grachten een bochtje gemist.
Helaas bleek dat een dag voor de fatale
deadline van het Courantje van Sas. En
evenals de fortuinlijke machinist uit
zijn jaarlijkse bijdrage bleef de schade
beperkt tot een doorheengeschud
hoofd. Dit heeft er echter wel toe geleid dat hij zaken door mekaar heeft
gegooid. Dus i.p.v. het stukje voor ons
krantje heeft hij wat geproduceerd voor
de Kroniek van de Heemkundige Kring.
Maar aangezien de deadline zo krap is
en geen tijd voor een nieuwe reportage
gaan we dit stuk toch maar plaatsen.
Zie de rondgang van de triekjes als een
metafoor voor de carnavalsoptocht en
de link is gelegd. Veel leesplezier.

Beste Betekoppen,
Na jaren van foto’s maken tijdens de
carnaval vonden wij het tijd om ook
eens een stukje te schrijven in de
Betekop over ”oe’ da’t allemaol zo is
gekomme...”
Eigenlijk is het met de carnaval van
2003 allemaal begonnen, bij het maken
van ”de Betekop” liepen we steeds tegen
het probleem aan dat er soms wel wat
weinig beeldmateriaal voorhanden was
om ”de Betekop” die uitstraling te geven
die we toen voor ogen hadden. De digitale fotograﬁe stond nog een beetje in de
kinderschoenen en kende nog redelijk
wat beperkingen. We begonnen met het
fotograferen van de stoet en een beetje
op ”Leurdersmaandag”.
Het was op zo’n ”Leurdersmaandag” dat
ik Paul Schelstraete ontmoette (een leeftijdgenoot die toen ook al aan het fotograferen was en tevens een uitgebreid
carnavalsverleden had als muzikant,
bouwer, enz.) en zoals het meestal met
Sasseneirs gaat, raakten we al snel aan
het zeveren over vroeger, het Betekoppencarnaval en de fotograﬁe in het algemeen... allez, daar bleef het tot dan bij...
Het jaar daarop ontmoetten we elkaar
weer tijdens ”die daoge” en we vonden
het maar zonde dat we onafhankelijk
van elkaar foto’s namen en we spraken
af dat we elkaars foto’s bij elkaar zouden brengen om te gebruiken in een
volgende ”Betekop”. En zie, een mooie
(en vooral leutige!) samenwerking was
geboren... het aanbod van foto’s werd almaar groter en groter en we vonden het
eigenlijk maar zonde van al die leutige
foto’s die (bijna) niemand te zien kreeg...
Paul, als lid van de fotoclub, had het idee
om bij de fotoclub tijdens hun jaarlijkse
foto-tentoonstelling het ”digibeeld” te
introduceren, heel veel carnavalsfoto’s
van ons beiden werden daar voor het
eerst op het witte doek vertoond, vanaf
dag één een groot succes en dat heeft
ook diverse andere leden van de fotoclub

geïnspireerd het ”digibeeld” met carnavals- maar ook talloze andere foto’s te
vullen... de moeite waard eens een kijkje
te gaan nemen op hun jaarlijkse tentoonstelling!
Het succes van het ”digibeeld” bracht
mij op het idee om voor Stichting de Betekoppen een internetsite te maken met
louter en alleen foto’s van het Betekoppencarnaval zoals we dat allemaal kennen. Middels zijn foto’s droeg ook Paul
weer zijn steentje bij: de ”betekoppenfotosite.nl” was geboren!
Vanaf het eerste jaar kende de site veel
bezoekers en we ontvingen veel leuke
reacties. De bezoekersaantallen werden
jaar na jaar hoger, de site werd stilaan
een begrip in Betekoppenstad... en ver
daarbuiten... vooral voor Betekoppen die
in het buitenland wonen of werken en er
daarom niet altijd bij kunnen zijn...
Ook het gratis opvragen van foto’s heeft
een hoge vlucht genomen, een mooie
service van Stichting de Betekoppen...
We schrijven nu 2011, Paul en ik vinden
het nog steeds leutig alles (of zoveel als
maar mogelijk is) in beeld te brengen
van ons Betekoppencarnaval, we zijn
dan ook zo’n vijf dagen in touw om jullie
mooiste creatie’s, lol en leut, optochten
en alles daaromheen op een leutige manier in beeld te brengen. Op z’n tijd pakken we natuurlijk ook samen een pintje
en zeveren we d’r een eind op los hoe
leutig het in Betekoppenstad wel is tijdens ”die daoge”... en ook hoe leutig het
is om het mes aan veel kanten te laten
snijden: Stichting de Betekoppen heeft
straks een leutig foto-archief van jaren,
de fotoclub beschikt over veel beeld voor
hun jaarlijkse tentoonstelling, jullie kunnen jullie foto’s gratis opvragen en wij
beleven ieder jaar weer veel lol en leut
tijdens het fotograferen... carnaval in
Betekoppenstad... wat wil een Sasseneir
nog meer...?
Tot ziens ”mee die daoge”!
Eddy en Paul
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Van d’un burhemeester…
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Carnaval 2010 was voor ons als groep een succes, voor het eerst mee rijden en lopen met de Awagens. Allemaal wat groter als voorheen, na vele
leuke en positieve reacties beginnen wij dit jaar
weer met volle moed en plezier aan de wagen van
2011. We willen iedereen die dit mogelijk
heeft gemaakt dan ook erg bedanken.
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Na carnaval 2010 begonnen de voorbereidingen voor carnaval 2011 alweer, zo
werden ideeën geopperd voor het nieuwe thema
en werd er een nieuw onderstel aangeschaft. In
de zomer werd er gewerkt aan het onderstel om in
begin september te beginnen met het bouwen aan
de creatie voor 2011.
Dit jaar gaan de Sluuskilse Leuters op de Muzikale
toer. Na vorig jaar Holland te hebben vertegenwoordigd wordt het aankomende carnaval weer
een vrolijke boel. Maak de heupen maar lekker
los en blijf niet staan, want de Sluuskilse Leuters
komen eraan.

Beste Betekoppen en andere carnavalsliefhebbers in onze mooie gemeente
Terneuzen, dames en heren, jongens
en meisjes,
Nog even en we kunnen weer aan het
leuke jaarlijkse feest beginnen! Voordat we ons samen in het feestgedruis
kunnen storten, is er veel werk aan
de winkel. Want bij een mooi feest als
carnaval, hoort een goede voorbereiding. De wagens moeten er weer mooi
uitzien, een kostuum moet uit de kast
worden gehaald of wie weet, moet er
wel een nieuwe uitdossing worden
aangeschaft. Maar er moeten ook weer
nieuwe liedjes komen en natuurlijk een
mooi programma in elkaar worden gestoken. Het mooie van voorbereidingen
is de voorpret en de gezelligheid die je
hebt als je er samen aan bezig bent.
Het samen voorbereiden gaat naadloos
over in het samen vieren. Carnaval is
namelijk een feest dat je met elkaar
viert, maar ook een feest waar iedereen bij kan aanhaken. Dat maakt
carnaval tot zo’n mooi en gastvrij feest.
Die gastvrijheid straalt er ieder jaar af
op al die plekken in onze gemeente. En
daar ben ik als burgemeester ontzettend trots op!
Ik zal op Carnavalszaterdag met veel
plezier weer de sleutel van Betekoppenstad uit handen geven en voor vier
dagen aan de prins toevertrouwen.
Ik wens jullie een erg gezellig carnaval
in Betekoppenstad toe!
Ik ben er ook weer graag bij!
Veel plezier en tot ziens!
Jan Lonink,
D’un burhemeester van
de hemiente Terneuzen

Een carnavaleske groet van de
CV de Sluuskilse Leuters

Kooktip Zondag 06-03-2011:

Wasdàjong?i
met hup saké!
Ja Betekoppen, na een jaar van tosti’s willen de heren van Wasdàjong? toch echt eens iets anders klaar
proberen maken. Dit betekent natuurlijk niet dat we
ons droomdebuut als muzikale tosti in de ”schoonste”
optocht snel zullen vergeten. De beker voor
”leutigste deelnemer” in ontvangst mogen
nemen maakt een verder goed geslaagde
carnaval voor een nieuwe vereniging toch wel helemaal af! Namens
alle leden dan ook een woord van
dank aan ieder die ons op welke manier
manier dan ook
heeft gesteund in het afgelopen jaar
jaar!
Ook dank aan de leden die van’t jaar te laat kwamen voor het
bouwen. Bij Wasdàjong? geldt n
namelijk de regel dat wanneer
je na 11 over 11 komt bouwen je een kratje
bier moet halen. Ze hebben telkens erg goed
ken Wasdàjong nog enkele angesmaakt! Zo kent
reg Zo is er bijvoorbeeld de
dere ongeschreven regels.
W
regel dat wanneer Wasdàjong?
als groep op stap
is, het verboden is voor 11 over 11 je (of een)
v
vriendin
te kussen. Vooral
S heeft dit al een aardige
Stijn
cent gekost! Maar om terug te
komen op ons nieuwe recept:
W zochten iets dat hier norWe
maal helemaal niet te krijgen
i iets uit een land hier ver
is,
v
vandaan.
Daarom gaven we
o
onze
krullenbol Tony, die op
Sjan
stage is in Sjanghai
de opdracht een kijkje

te nemen in de kookboeken van de lokale Chinese huisvrouw. Tot grote verbazing stuitte hij op het volgende recept:
Wasdàjong? met hup saké!
Over wat het precies is en hoe we het
zullen klaarmaken, willen we nu nog
niet te veel verklappen. Eén ding is in
ieder geval zeker: Wasdàjong? zal de
Zondag wederom met groots materiaal
verschijnen om het publiek op een gloeiend hete show te trakteren! Ook zal er
de dinsdagochtend een vervolg komen
op de goed bezochte Bingo, maar hierover later meer...
Tot met Carnaval,
Carnavalsvereniging Wasdàjong?
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De commissie is samengesteld, brainstormsessies
zijn begonnen en acties worden ondernomen om 11
en 12 november 2011 tot een onvergetelijk feest te
maken.
We weten nu uit eigen ervaring hoe hard de 4 x 11
commissie destijds gewerkt heeft om het 44-jarig
bestaan tot een groot succes te maken, petje af!

Blijf op de hoogte en kijk op
www.5maal11.nl

DE BETEKOP 2011 - DE LEUTIGSTE KRANT VAN BETEKOPPENSTAD

Inspiratie uit een grote bibliotheek...
zonder boeken... De Pierewieten
Mijnheer van Dale wacht op antwoord.
Geef je een antwoord, komt het er niet
in. Betekoppen, Pierewieten, Deurdouwers, Pijke Zot, Papzakkers, Ier zijme
en Beteblaoren geven in de gedrukte en
digitale versie geen verklaring. Vent(jes)
wel, maar niet de gewenste. Tegenwoordig kunt u ook Googelen. Echter,
Google eens naar het bekende ”Oewist”
of ”Lamzak” en u komt bedrogen uit.
De personen die opgegroeid zijn in ’t
Schippershuis weten het wel beter. Daar
hingen de meest bekende Sasse spreuken tegen de wand, vaak geﬂitst, nooit
beboet.
Kennelijk zijn er nog steeds intieme begrippen, en gelukkig maar. ~Pierewiet~
(M, Zst Nw). Een pyromaan is een persoon die overal de brand in steekt, een
Pierewiet... Hier horen een bar, pint,
bekenden en herinneringen bij. De Pierewiet die het als eerste verklaarde, had
niet gedacht dat het publiekelijk gearchiveerd zou worden. Hoewel hij het
waarschijnlijk niet erg had gevonden.
Gelukkig kan niet alles worden gedeﬁnieerd en is niet alles beschreven. Toch
zijn media zoals Internet stiekum verrekte handig. ”Fietsroute Vlaanderen”
is zo een veel gezochte combinatie. Dat
kun je merken als je het intypt. De zoekmachine snapt wat je bedoeld en geeft
de meest carnavaleske alternatieven.
”Bierroute” en ”gezellige cafe’s in Meetjesland” komen al snel tevoorschijn.
Kennelijk zit in iedere Pierewiet een

GPS en een Google tegelijk.
Dat is waarschijnlijk de verklaring waarom
afgelopen zondag van de Sasse kermis,
in Oosteeklo, een aantal van ons coureur
speelden, terwijl in de Strandpaal nog een
Duvel werd besteld. ”Bassevelde is toch
linksaf?” ”Nee, Sas ligt naar rechts!” was
ssie. Ondertusop dezelfde tijdlijn een discussie.
arige verjaarsen verstiert Nienke een 80-jarige
ond van
dag op de Katte en hoopt de hond
jkse
het naburige cafe op een jaarlijkse
retour van de worst ontledendee
Mark. Den Tseut daar gelaten. Toch
0 u.
vindt iedereen elkaar rond 21.00
in d’Ouwe Brug.
Tranen over de wangen van het
lachen tijdens de evaluatie, bombardeert dit zonder overleg tot inrspiratie. De ﬁetstocht en de jaarveror
gadering zijn er normaal gezien voor
om er weer in te komen. Nu gaan we
het gewoon doen. Wat is dan ”het”? Google
n en u
maar eens naar ﬁetsen in Vlaanderen
ogelen,
komt er vanzelf achter. Of u gaat Googelen,
n
in de van Dale neust of terugdenkt aan
spiramooie herinneringen? Wij halen de inspiraonder
tie dit jaar uit een grote bibliotheek, zonder
boeken.
Kortom, we doen gewoon waar wij goedd
in zijn, lekker waar we zelf zin in hebben.
Mocht u benieuwd zijn hoe de zin ...Pierewiet... aﬂoopt? Een pint en u weet meer
dan mijnheer van Dale!
De Pierewieten

ve Zolen
Bouwklup D’al

Het wordt één grote bende...!
Beste carnavalsvierders,
B

Opbouwen en
afbreken van
carnavalswagens
Ieder jaar worden de carnavalswagens weer opgebouwd en afgebroken.
Hierbij wordt gewerkt met een hoge
kraan. Het klinkt allemaal zo simpel
maar het is zeker verstandig om te
letten op de volgende punten:
◆ Neem veiligheid in acht voor je
zelf en voor anderen
◆ Ga het opstelterrein niet op als je
er niets hebt te zoeken
◆ Volg aanwijzingen op van stoetopstellers en wagenbouwers van
de A-wagens
◆ Indien het bij het opbouwen of
afbreken tegen gaat, blijf rustig
naar jezelf toe maar zeker ook
naar anderen
◆ Veiligheid voor alles
◆ Voorkomen is beter dan genezen.
Het doel is toch nog altijd dat we met
zijn allen een leuke carnavalszondag
hebben van begin tot eind, dus vanaf
het opbouwen tot en met het afbreken.

A
Alweer een jaar voorbij!! Wat gaan we
n
nu weer eens schrijven denk ik dan alttijd.
i Maar uiteindelijk komt er toch altijd
w
wel weer een stukje tekst op het scherm.
V
Velen dachten dat we dit jaar niet ginggen bouwen, ons stekkie in de bouwpplaats was al bijna weggekaapt door
dde buren!!! Maar nee hoor, we gaan
ggewoon door...
V
Vorig jaar gingen we het simpel houden
een dat is dan ook goed gelukt. Onze
nze
m
muziekschool zag er uiteindelijk toch
n
akte
nog leuk uit. Met onze zelf gemaakte

kleding, door Hanneke, kwamen we
weer piekﬁjn voor de dag. Maar al snel
is het dan weer september en beginnen
we toch maar weer eens te denken aan
de komende carnaval. En dan is de vraag
natuurlijk weer, wat gaan we nu weer
eens bedenken. Afﬁjn het bedenken dat
gaat nog wel maar de uitvoering moet
natuurlijk ook mogelijk zijn. En daar
schort het nogal eens aan. De mooiste
ideen maar dan blijkt toch weer dat het
voor ons niet te realiseren is.
Maar goed, na een middagje vergaderen
in de Reseda, waren we er toch weer

uit. Het idee komt van ons jeugdlid
Rieke. Ook zij had een idee en mocht dit
uiteraard ook in de groep gooien. En wat
wil er nu gebeuren, het is uiteindelijk
haar idee geworden.
Nog even over ons idee voor dit jaar, het
wordt één grote bende en de talenten
zullen aan het eind van de rit de winnaar zijn. Lekker vaag hè? Maar goed,
dat is het voor ons eigenlijk ook nog.
Afﬁjn, wij wensen iedereen een leutig
carnaval en tot mee die daoge!!

Bouwklup D’alve Zolen

55+ middag NU Op maandag!
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een feest van ”lol en leut”
Beste Betekoppen,
d’a was vorig jaar nogal wa’ d’ee...?
”My Way” in de persoon van Ingrid Pieters met
haar keyboard... een middag die bol stond van
dansen, meezingers en polonaise, kortom: een
middag van ”lol en leut” en zo moet het natuurlijk ook zijn mee ’t schôônste feest van ’t jaor in
Betekoppenstad...
Elk jaar weer komen er meer en meer Betekoppen naar de 55+-middag en - opvallend voor de
laatste jaren - maar wat ook heel leutig is: de kinderen en/of de kleinkinderen brengen ook even
een bezoekje aan deze middag en doen volop
mee in de lol en leut van de ouderen... We vinden dit ’eel leutig om te zien dat jong en oud zo
ar de zin
mooi samengaan en het samen prima naar
hebben... Dat is ook de bedoeling van onss carnaval: ”lol en leut” voor iedereen! Volgens traditie
starten we de middag natuurlijk weer me
et kofﬁ
kofﬁee
met
en gebak. Ook zal er ook weer - een inmi
iddels
inmiddels

tot collectors-item uitgegroeide - 55Plus jaarmedaille worden uitgereikt. Enne... hang die
van voorgaande jaren ook maar weer rond je
nek... In de loop van de middag volgt er dan
ook weer de traditionele verkiezing van de
meest carnavalesk geklede man en vrouw
dus maak er ook dit jaar maar weer iets
moois van en wie weet: wellicht maak jij dit
jaar ook een goeie kans op die inmiddels felbegeerde grote
n onze
beker, uitgereikt door natuurlijk niemand minder dan
eigen Prins Michelangelo d’un Eersten!
Kijkend naar de afgelopen jaren weten we wel zeker dat het
n en als de schijn
n ons
weer een leutige middag gaat worden
er zotten over dee vloer
niet bedriegt gaan we dit jaar nog meer
aren al het geval was.
s
krijgen in de Speye dan voorgaande jaren
gg ”tot opp dien middag”
ag”
g en
We zou’en zeggen:
’eel vee’ plezier mee
d’un carnaval 2011 in
Betekoppenstad!
Alaaaaaaaaa
aaaaaaaf!!!!
Alaaaaaaaaaaaaaaaf!!!!
De Raad van
n Elf

Da’ was in ’t Sas nog nooit vertoond...!
Een trouwerij mee d’un carnaval? Ja, da’ kan
natuurlijk ééé...? Ook het ”gewone” leven gaat
door, maar dit was toch wel heel speciaal:
Paul (Sikko voor ingewijden) en Diana trouwden
op leurdersmaandag geheel in (carnavals)stijl
omringd door familie, vrienden en bekenden.
Natuurlijk was ook de Raad van Elf was met een
afvaardiging aanwezig om de ceremonie extra
luister bij te zetten. Na de ofﬁciële plechtigheid
op het stadhuis aan de Kaai stonden enkele ”oude
oude
maten” van de Deurdouwers het bruidspaar op te
wachten met een heus confettikanon om het geheel een nog feestelijker tintje te geven, waarna
het bruidspaar met hun Betezaadje (intussen al

twee!) op de arm koers zette met een, volgens ons, nooit
geziene ”carnavals-trouwauto” - gevolgd door vele
belangstellenden naar ”De Rijnvaart” waar een zeer
druk bezochte receptie werd gehouden en we met
z’n allen een eerste pintje van de dag namen ter
ere van het kersverse bruidspaar. Ook aan mediabelangstelling was niet te klagen, er was zelfs een
televisie-ploeg naar Betekoppenstad afgereisd om
deze trouwerij vast te legg
leggen! Ook onze
fotograaf was er natuu
natuurlijk bij om wat
vo
kiekjes te maken voor
”de Betekop”...

Getrouwd...!!

.
uwauto..
d’un tro
d’un rec
ept

ie...
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Beste Betekoppen,
Het is weer november de 11e van de
11e, dus het begin van de carnavalstijd.
Dus eerst een stukje schrijven voor de
carnavalskrant. Een stukje van de EHBO Sas van Gent. Ja, ja, we zijn er ook weer
bij! Gelukkig willen die EHBO-ers lopen met die dagen terwijl een ander dweilt en
host door Sas.
Ik ben daarom heel blij met die vaste ploeg die toch maar tot ’s nachts paraat
zitten in het gemeentehuis op de Westkade en een rondje lopen in Sas. We hopen
dat we niet teveel in aktie moeten komen, want dat is een goed teken toch.
Gelukkig is er al veel verbeterd: kunststof glazen (dus veel minder snijwonden) en veel minder van die irritante spuitbussen. Wat wel zeer verontrustend
is en zeker een landelijke trend, is het vele drinken van de jeugd het zogenaamde comazuipen. Zeker niet de schuld van de cafébazen want ze drinken
al veel voor ze op stap gaan. We drinken allemaal met carnaval, maar voor de
jeugd zullen we toch als volwassenen een oogje in het zeil moeten houden. De
jjeugd
g vindt dit misschien gaaf en/of stoer maar het
is zeer gevaa
gevaarlijk. Vorig jaar met carnaval weten
judder het n
nog, wat was het koud hè, heeeeel
koud. En w
wat zeggen wij tegen de kou kan je
je kleden. M
Maar wat zagen wij voorbij hupm
pelen in minirokjes,
in topjes, in T-shirts en
dat in die kkou en met drank op. Je raakt snel
onderkoeld en als je dat bent moet je echt geen
nem tegen de kou want dat is dus ook
borrel nemen
gevaarlijk
gevaarlijk.
al genoeg gepreekt, dat laten we
Maar allee
maar aan de pastoor over. We zitten dus
wee in het gemeentehuis. Burgervader
weer
beda
bedankt
hiervoor. Het is een ideale plek
m
zo midden
in Sas... Beste Betekoppen
voe jullie zich geroepen voor deze
voelen
mo hobby; er zijn regelmatig nieuwe
mooie
EH cursussen en reanimatie met
EHBO
AED in en rond Sas.
Wij van de EHBO Sas van Gent wensen
jul een hele ﬁjne, leutige en niet te
jullie
ko
koude
carnaval toe.

We zijn me d’r
weer bij...

Zagen dat kunnen ze, die ouwtjes. Wij gaan dat anders aanpakken. We zetten hier
een fotootje van vorig jaar en gaan het daar eens lekker bij laten. Want wat zeiden
de oude Grieken ook al weer? ”Een plaatje zegt meer dan een duizend woorden...”
Dus tot mee die dagen,
Uw stilzwijgende Koddekoi en de 3 Giegeltjes

Namens EHBO Sas van Gent,
Wilma Gerritse-de Block

MIJN DAGBOEK

(12)

door Willy de Groff

Zo, het dozijn is vol, máár dat
betekent (hoop ik) niet dat dit de
laatste bijdrage is dat door mij wordt
geschreven in dit voortreffelijke
lijfblad van iedere verstokte
carnavalvierder...
Vooraf moet ik mijn excuses
aanbieden aan een nijver lid van
onze Stichting, Marlon! In een
ander blad heb ik hem de status van
vrouw gegeven, tja soms kan een
naam verwarring stichten en dat is
gebeurd. Marlon mijn welgemeende
excuses, ik hoop dat je nog lang ons
Carnaval mag dienen met je nuttige
vrijetijdsbesteding en lid mag blijven
van het mannelijk geslacht. Waarom
deze verwarring, wel die is tweeërlei.
Uw secretaris berichtte mij via de
e-mail de namen en de functies van
de stichtingsleden, Marlon is onzijdig
kan zowel de identiteit van een vrouw
of man betekenen. Ik heb al een
paar keer het idee geopperd om ook
eens vrouwen in de organisatie op te
nemen, zij vormen immers de helft
van de wereldbevolking, misschien
was aan mijn aanwijzing gevolg
gegeven. Maar tijdens de lotenverkoop

werd mij op deze ommissie gewezen.
Marlon stond in levende lijve voor mij,
dus was er geen twijfel mogelijk!
Een dagboek een herinnering aan
wat was, wel carnaval 2010, als u dit
leest is het 2011, was fris en tijdens de
prachtig optocht (nog steeds de mooiste
van Zeeland) viel er zelfs sporadisch
sneeuw. Ten onrechte want het deed
afbreuk aan de prachtige optocht, voor
velen misschien reden om thuis te
blijven, soms zie je bij een regionale
omroep die ook televisiebeelden
uitzendt wel eens iets terug, maar in
Zeeland niet. Hoewel via de tunnel
kan ook op zondag continu ZeeuwsVlaanderen en Betekoppenstad bereikt
worden. Zou ook op dit punt de
voorbijgestreefde religie speelbreker
zijn? Carnaval begint voor mij altijd 3
dagen voor de Prinsen hun glorieuze
opwachting maken. In Assenede de
ruim 1285 jaar oude stad ten westen
van ons gaat de Prins bij de sterkeren
in jaren in hun riant huis op bezoek,
dat is altijd een prachtig feest temeer
omdat je weet, dat 48 uur later in
Betekoppendstad het Betezaad in de
middaguren op school kenbaar maken

aanhanger van Carnaval te zijn. In
de avonduren gaan dan ma en pa,
plus oma en opa de oefening voor
het resterende 4-daagse feest alvast
in beweging zetten. Daar denk je
glunderend in Assenede aan.
Chronologische volgorde:
zaterdagmiddag om 13.00 uur
installatie van Prins Edwindo
in Westdorpe, dan terug naar
Betekoppenstad, de muurkranten
lezen en wachten op onze Prins!
De toespraken zoals in Westdorpe
vastleggen. Zingen bij ’Nar Cesar’,
het Betezaad gaat dan op stap en wij
naar de receptie, overal glunderende
gezichten, maar ook dit jaar mis ik
er weer een paar. Om 18.00 uur de
ofﬁciële ontvangst in de Burgerzaal,
daarna het meest kolderieke onderdeel
van de 5-daagse, de Boerenmaaltijd en
de show van ’Oude Wijven en Boeren’.
Zo’n zaterdag vol ofﬁciële zaken is
voorbij voor je het weet.
Zondag is op dat punt een rustige dag,
eerst gezellig ontbijten en daarna de
visite ontvangen die ONZE optocht
komen bekijken. Een Bourgondische

ontvangst van kofﬁe met gebak. Na de
optocht weer een leuke bijeenkomst,
nu wat pittigs op tafel met de
daarmee corresponderende dranken!
Maandagmorgen vroeg op, we willen
deze familiedag voor geen goud
missen, de leukste dag van het gehele
Carnaval en sinds dit jaar tevens de
dag van hen met een respectabel
aantal levensjaren.
Enkele jaren geleden ontmoetten we
mensen uit Aalst die kwamen kijken
hoe wij carnaval vieren.
Dinsdag de dag van de jeugd!
De jeugd wordt al vroeg in het
’optochtkostuum’ gehesen en waar
nodig geschminkt.
Dan naar de start, naar het
enthousiasme van de jeugd en
het bewonderen van de creatieve
resultaten van weken werk. Tocht
naar ’De Speye’ waar een even groot
enthousiasme heerst. ’s Avonds de
sprookjesachtige optocht, die ook
jaarlijkse spectaculair groeit, nog
een paar uur en het is voorbij, maar
volgend jaar zijn we er weer!
Alaaf!
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De sloebers op indianenpad
Hier zijn we dan weer je weet wel
vanonder die zendmast in philippine. We zijn ondertussen al weer
ﬂink bezig aan onze nieuwe creatie
natuurlijk.
Maar willen we toch wel even
terugkijken naar vorig jaar, want
we hebben nogal een bewogen jaar
achter de rug zeg maar, zo verloren
we vlak voor carnaval jammer genoeg één van onze trouwste leden:
Niels de Bock, wat zeker niet onopgemerkt is gebleven in het carnavalsleven.
We willen graag nog iedereen bedanken voor zijn steun en we zullen
hem zeker NOOIT vergeten.
En natuurlijk niet te vergeten dat
we vorig jaar weer de vertrouwde
2e plaats in ontvangst mochten
nemen want we werden wel even

van onze toren afgeblazen.
Dan zou je er toch bijna de strijdbijl bij neer gooien? Maar gelukkig
wilde ons opperhoofd het er niet bij
laten zitten dus hebben onze kano’s
en pijl en boog uit de kast gehaald
en zijn we al gauw het indianenpad
op gegaan.
Maar niet zomaar een indianenpad,
nee het was het pad van opperhoofd
kloekkloek.
We werden dan ook al snel uitgenodigd om in zijn tipi langs te komen.
Zo hebben wij al snel onze plannen op tafel gegooid en onze route
uitgestippeld naar de folklorische
dag in maart of we nou ter land, ter
zee of door de lucht moeten komen
weten we nog niet maar we zullen
er zeker zijn.
Iedereen was gelijk gemotiveerd en
zijn gelijk aan de slag gegaan.
Maar één ding weten we zeker: dat
de wonderen de wereld nog niet
uit zijn dus makkelijk zal het niet
worden.
Maar jullie zijn gewaarschuwd:
’kom niet op ons indianenpad’...
Carnavaleske groeten,
Bouwklup de Sloebers Philippine

DE CLUP VAN HUP

33 JAOR

Betekoppe, ken hoore dat van’t jaor stikt van de zjuubilees mee carnaval, awel,
ook de Clup van Hup et een zjuubilee en wel ’t 33-jaorig bestaon. Me gaomme da
vaneihus op de voor ons gepaste wijze viere, wan ook wij geeve me een rusepsie en
wel op den dinsdagmorgen 8 maort om 09.00 uur in de Rijnvaort, bij Carlo.
Ei za wel voor de noodihu versnaoperinge zurge, vaneihus, wan da doe tie ieder jaor
op den dinsdagmorhu en da d’állemaol gratis, alli voor ons toch.
Je moe vaneihus wel vroeg uit je beddu om ons te ﬂiesieteere, maor je za zien, da val
wel mee, wij doemme da d’al 33 jaor’n duss...
En nao da spel, zumme weer ons jaorlijks bezoek bringe an ons oud clubuisoudster in
de Tramstraat.
Toch wille me nog eeve stil staon bij ’t verlies van onze heel goeie vriend, Eddy, die
amme, spijtig genoeg verloren zijn op 3 augustus jl. Mee Eddy emme eel veel leute
hat, nie alleen mee de Clup van Hup, maor altijd en overal.
Op onze jaorlijkse verhaodering, z’on paor weeke voor karnaval, zal dat eel aordig
doen voor ons, as tie d’r nie meer bij zit en ook mee tie daoge, vaneihus
Ed, jonge, we zumme je verschrikkelijk misse.
We zumme dus dien dinsdagmorhu weer op tijd aanwezig zijn mee de Clup van Hup
In de Rijnvaort om neehun uur en messchiens komme de vroehu veugels onder
julder ons dan komme ﬂiesieteere, wel een hupast kadoow meeneeme vaneihus.
Teevus gaomme dan ook tradisioneel ons tradisioneele ontbijt van Kees, alias Carlo
nuttihu, vaneihus. Da gaomu op de volhunde leejeverhaodering, waarschijnlijk eind
januuwaorie, saomustelle.
Alli, tot mee tie daohu,
incluuzief den dinsdagmorhu,
De Clup van Hup

”Wulder Blaozen Oek Wèrm voor...”
Stichting Tragel
Na het overweldigende succes van
Wulder Blaozen Oek Wérm voor... Doe
Een Wens Stichting van 2010 heeft
Stichting De Ratjetoeters (ja, je leest
het goed, sinds 15 oktober 2010 zijn de
Ratjetoeters ofﬁcieel een stichting), dit
jaar Stichting Tragel uitgekozen als goed
doel voor de derde editie van ”Wulder
Blaozen Oek Wèrm”.
Stichting Tragel biedt professionele zorg
en dienstverlening aan mensen met een
verstandelijke beperking. Giften worden
gebruikt om voor de cliënten ”leuke dingen” te organiseren want iedereen weet
dat met de huidige ﬁnanciële situatie het
water bij veel organisaties in de gezondheidszorg aan de lippen staat. Wij hopen
dan ook dat we met ons festival op 19
februari a.s veel geld bij elkaar kunnen
sprokkelen zodat we aan het eind van de
avond aan een vertegenwoordiging van
que kunnen
Tragel een symbolische cheque
overhandigen met daarop opp een bedrag
wat uit 4 cijfers bestaat. Vorig jaar hebben we dankzij
jullie, de bands die geheel
vrijwillig kwamen spelen
en het publiek wat
in grote getale was gekomen, een bedrag van 1300 Euro aan
de Doe Een Wens Stichting kunnen
en we dit jaar
overmaken. Natuurlijk hopen
een zelfde bedrag of liever nog meer bij
oment dat dit
elkaar te krijgen. Op het moment
stukje geschreven wordt is iedereen nog
n. We kunvolop bezig met organiseren.

nen dan ook nog niet vertellen welke
bands die avond de tent op zijn kop komen zetten, maar zeker is dat het weer
een geweldig feest gaat worden. Om en
leuk bedrag bij elkaar te krijgen organiseren we ook weer een loterij en staan
er in de tent en het café collectebussen,
dus daar kan het niet aan liggen. Dus...
hou 19 februari vast vrij in je agenda
en kom die avond vanaf 20.00 uur naar
Brasserie d’Ouwe Brug bij Hennie en
Ronald. Voor de prijs hoef je het niet te
laten, voor 2 Euro heb je een hele avond
plezier. En vergeet niet: de GEHELE
OPBRENGST van de avond gaat naar
Stichting Tragel, op een klein bedrag na
wat we reserveren voor het festival van
2012 als startkapitaal.
Wij hopen jullie te mogen verwelkomen
op deze avond en natuurlijk wensen we
iedereen een supergoeie carnaval.
Het bestuur van Stichtig de Ratjetoeters:
William Goethals, Loes de Block,
Suzanne Rademakers en Jean-Pierre
Goethals, bestuurslid.
PS. Voor meer info: www.everyoneweb.com/deratjetoeters
of ratjetoeters@live.nl
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Beste etezaadjes,
B
’t is bijna weer zover, CARNAVAL!!!! Om er weer
een spetterend feest van te kunnen maken
i op
hebben we nog even de belangrijke dingen voor jullie
papier gezet: Zoals ieder jaar komen we als Raad van Elf op
vrijdagmiddag langs op beide scholen. De tijd horen jullie nog vann
je juf of meester. Zorg er in ieder geval voor dat jullie verkleed
zijn, dan kunnen we samen weer een feestje bouwen.
Zaterdag gaat carnaval pas echt van start. Jullie komen
natuurlijk eerst allemaal een ballon ophalen bij de sporthal.
Daarna halen we samen 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 cafe is er weer wat leuks te doen. Er zijn
natuurlijk weer ’oude’ spelletjes, maar ook weer wat nieuwe!
Wanneer je een spelletje gedaan hebt wordt dit afgestempeld
op je stempelkaart. Om 16.00 uur is deze dag voor jullie helaas
alweer ten einde.
Op zondag ga je waarschijnlijk wel kijken naar de mooiste
optocht van Zeeland en... wanneer je geluk hebt, zien we je
misschien ook weer op de maandag met je ouders tijdens het
leuren...
We zijn alweer bij de laatste dag van carnaval, maar wel een
van de leukste voor jullie, de kindermiddag. We verzamelen in dee
”de Speye” waar je je nummer voor in de optocht kan afhalen.
Je mag natuurlijk ook zonder nummer meedoen. Hierna lopen
we met zijn allen door Betekoppenstad achter ’t muziek aan
n,
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 ”de Speye” nog een leuk optreden. Hierna
begint de prijsuitreiking van de Miniparade en de kleurwedstrijd..
Spannend!!! Na de prijsuitreiking is het echt tijd om naar huis te
gaan, voor iedereen is er 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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De Slakkebouwers 11 Jaar!!
Nou dit is dan ons 11e jaar en we hebben de afgelopen 10 jaar (al zeggen we
het zelf) al veel leuke creaties gemaakt
welke door de straten van Sluiskil en
Sas van Gent hebben gereden. Van
de smurfen , onze eerste kar, naar de
zowat zelf vliegende luchtballonen en
vorig jaar de rond crossende Motormuizen in ‘tt Sas. De Slakkebouwers komen
uit Sluuskille en doen naast de
stoet in het thuisdorp ieder jaar
mee in de optocht van Sas en
natuurlijk op

ht.
dinsdagavond de lichtjesoptocht.
Ook in ons eerste jubileumjaarr zijn we
tie te
weer bezig om een mooie creatie
bouwen. We gaan natuurlijk nuu nog niet
vertellen wat het gaat worden maar je
gaat ons zeker herkennen, let maar op
tijdens de stoet!

ma hebben we dus
in maart
hopelijk een mooie kar
hopelijk
en een opgeruimde
bouw
uwplaats.
bouwplaats.
ie die dagen,
Tot bie
kkebouwers
de Slakk
Slakkebouwers

we bouwbouw
We hebben dit jaar twee nieuw
nieuwe
daaarvan
ers weten te strikken en één daarvan
ging na z’n eerste bouwavondjee zelfs
kraacht,
opruimen, een uitstekende kracht,

CLUB VAN 111
De laatste loodjes wegen het zwaarst!
De laatste loodjes... dit geldt ook voor
de club van 111. Ons streefgetal van 111
leden hebben we weer net niet gehaald.
Uiteraard, ook wij hebben te maken met
natuurlijk verloop, zoals mensen die ons
ontvallen of verhuizen naar elders...
WE BLIJVEN ECHTER STREVEN NAAR
DE DOELSTELLING van 111 LEDEN!!!

Onze bijdrage aan de organisatie is voor
de carnavalsstichting namelijk onmisbaar!
Bent U nog geen lid? Geef je dan
op tijdens carnaval bij: Co Torbijn,
Jan Sanderse of Luc de Meijer

Spuitconfetti? Nee!

Echte confetti, da’s pas feest!
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Ondertussen is carnavalsvierend Betekoppenstad al enkele jaren bekend met
het ”fenomeen” spuitconfetti. Het idee
is leuk: men neme een spuitbus, men
drukt op het daarvoor bestemde knopje
en vervolgens komt een feestelijke sliert
gekleurd ”spul” uit de spuitmond tevoorschijn... tot zover het vrolijke deel...

De minder prettige kant van deze spuitconfetti komt de laatste jaren steeds meer
naar voren. Volgens veel deelnemers aan
de optocht is de spuitconfetti een heus
drama. Naar blijkt wordt niet alleen op de
carnavalswagens gespoten maar vooral ook
in alle luikjes en openingen van de wagens. Als je beseft dat achter zo’n opening
vaak de bestuurder zit kun je begrijpen dat
dit tot gevaarlijke situaties kan leiden.
Ook lijkt het een sport om op de ogen te
richten, erg vervelend maar gezien de

samenstelling van de confetti ook enorm
gevaarlijk. Bijkomende nadeel van de
spuitconfetti is het gegeven dat het spul
niet meer van de wagens af te krijgen
is, blijvende schade is dan ook veelal het
gevolg. Bovendien gooien de kinderen de
lege spuitbussen weg op straat. Daar hebben de loopgroepen dan weer veel last van,
om een enkel te verzwikken is per slot van
rekening niet veel nodig.
De vraag is: hoe nu verder?? Een verbod
is niet haalbaar, winkels vragen om te
stoppen met de verkoop is ook geen optie,
het is per slot van rekening hun broodwinning... Wellicht zou het een goed begin
zijn als de diverse ouders simpelweg hun
kroost zouden corrigeren in plaats van toe
te juichen op het moment dat dit vervelende goedje op de verkeerde manier wordt
gebruikt!!
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“En dat zal
Betekoppenstad weten”
De Ventjes vieren dit bouwseizoen hun 33-jarig jubileum. Een heel
jaar lang vieren we dat er bij de Ventjes al 33 jaar met veel lol en
leut gebouwd wordt, want dat blijft bij ons altijd de hoofdzaak.
Overigens kan slechts één Ventje dat echt beamen, want onze voorzitter is de enige die ook
daadwerkelijk 33 jaar lid is (Tonny, van harte proficiat!).
Diverse kleine festiviteiten gedurende het hele jaar staan in het teken van ons jubileum met
als hoogtepunten ons optreden bij het Smartlappenfestival en natuurlijk de nationale Ventjesdag.
Natuurlijk sluiten we ons jubileumjaar af met een groots feest voor iedereen. Op zaterdag 26
februari – 1 week voor carnaval – organiseren we in de Speye: Das Große MausenBierfest.
Zet het dus alvast in je agenda want dit mag je natuurlijk niet missen. Overigens wordt dit
grandioze feest voorafgegaan
door Das Kleine MausenLimonadefest voor alle Betezaadjes,
georganiseerd door Bouwclup
De Blauwwitte Paplepel. Je
zal er ongetwijfeld nog veel
van horen, maar hou die
dag dus alvast vrij.
[en de dag erna misschien
ook wel]

De vent van het eerste uur: Blacky
Al 33 jaar bij De Ventjes natuurlijk de eerste jaren fanatiek,
en nou nog steeds een wekelijks bouwer die z’n werk
verzet als het maar niet op een trap of steiger is.
Koffie op de bouwplaats moet tie nie én, “als ik dat
drink ben ik een maand aan de dunne”. Afgelopen
jaar is tie naar de Vredestraat verhuisd om dichter
bij de bouwplaats te wonen en nu komt hij zelfs
met de fiets naar de bouwplaats, maar dat is
meer omdat de straat nogal vol staat, zn grootste
wens is een bouwplaats met vloerverwarming.

Zaterdag 26 februari

De Blauwwitte Paplepel

3x11 jaar De Ventjes,
wat een wonder!!!
Elk jaar opnieuw, de zondag van de carnaval sta je klaar om je deur uit te gaan, om naar
de mooiste stoet van Zeeland te gaan kijken.
Deze deur geeft je die dag toegang tot een wonderlijke wereld, waar niets is wat het lijkt.
Vanaf dan beland je van de ene bizarre situatie in de andere.
Ook de Ventjes behoren vanaf dit jaar al 33 jaar bij dit jaarlijks terugkerende wonder. Jaar
in, jaar uit bouwen ze vanaf begin september aan hun creatie, waarbij soms niks te gek is.
Poppen, bewegingen, kleuren, noem het maar op, genoeg om mening toeschouwer van
de kaart te laten raken.
Ze bouwen van alles, vol inzet, met daarbij de kans dat ze zelf hun hoofd er bij verliezen.
De zondag zelf voelen de Ventjes zich dan ook meestal de koning te rijk.
Dit jaar is hun verjaardag, waarbij allerlei extra’s uit de kast worden
getrokken, om het een enorm speciale wagen te laten worden.
Wat je allemaal niet kan zien als je blindelings achter een wit konijn aanholt…… Goed, meer zullen we niet verklappen, daarvoor moet je
zondag 6 maart toch echt zelf komen kijken, zorg dat je niet te laat
komt. Een ding is echter zeker:

Betekoppenstad,
wat een wonderland!!

Carnavalvieren zit in de genen of krijg je bij voorkeur al vroeg met de paplepel ingegoten.
Jarenlang maakte men zich bij de Ventjes niet druk om het nageslacht en het doorgeven van
het carnavalsvirus, simpelweg omdat er nauwelijks kinderen waren. Maar ja, tijden veranderen,
ventjes worden groot en zelfs papa. Dus gaandeweg kwam er toch een aardig clubje kleine
Ventjes en om die enthousiast te maken voor carnaval werd de bouwclub “De Blauwwitte
Paplepel” opgericht. Zes jaar lang hebben ze nu in de kinderstoet meegedaan (met het
circustreintje, Meer blauw op straat, Draaimolen, Beestenboel, Ridders en Jonkvrouwen en
Kerstmis). De Blauwitte Paplepel zou geen blauwwitte paplepel zijn als de kinderen zelf niet
hun handen uit de mouwen moeten steken. Daarom wordt er elk jaar bewust een thema
gekozen waarbij de kleine Ventjes dus ook zelf aan de slag kunnen. Een paar zondagmiddagen
tekenen en schilderen is dan ook een jaarlijks terugkerend ritueel op de bouwplaats, waar
alle kleine Ventjes aan meedoen. Regelmatig heeft ze dat al een beker opgeleverd, dus dit
moet ongetwijfeld een goede leerschool zijn. Daarnaast vormt een grote hoeveelheid confetti
een vast item op de wagen, want uiteindelijk is dat natuurlijk het allerleukste in de stoet.
Ter ere van het jubileum mogen de kleine Ventjes dit jaar voor het eerst mee op de grote
wagen in de grote stoet. Dat wordt een groots feest!

Pottenbakkerstraat 0
Na veel gelobby, hebben we onze bouwplaats in 1995 mogen neerzetten
in de Pottenbakkerstraat, vooral dankzij de inspanningen van
toenmalig wethouder Marquinie. Maar dan heb je een stuk
grond, maar nog geen loods. Dankzij een gulle gift van
Linda hebben we dit toen weten te realiseren. In al die
jaren is de pottebakkerstraat uitgegroeid tot een
broeinest van lol en leut. Maar het is wel goed om te
realiseren dat dit zonder Linda nooit mogelijk
geweest was!!!!!

www.11over11.nl
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Enige tijd geleden plofte weer het klassieke envelopje met het geelblauwe Beetje op de deurmat. Gelukkig niet gebracht
met de post, want anders hadden we
waarschijnlijk niet op tijd geweten dat
we de dag na de megakroegentocht onze
stukjes moeten inleveren.
Dus dat betekent weer op zoek naar het
opschrijfboekje, het geheugensteuntje
voor de Terugblikker. Uw historicus
begint namelijk op een zodanige leeftijd
te komen dat dit soort hulpmiddelen
onmisbaar worden.
U begrijpt dan ook de grote paniek toen
het schriftje nergens te vinden was.
Alles overhoop halen en maar hopen
dat het vanonder het stof ergens tevoorschijn komt. Maar helaas.
Dan maar proberen of het uit het blote
kopje kan. Waren er nog speciale zaken die ik nog wilde melden, waren er
bepaalde ﬁguren die wel erg opvallend
aanwezig waren en een vermelding
waard waren, nog cafés d’r bij of weg,...
Kortom hoe was de carnaval verlopen?
Uit het blote kopje zou het een karig
verslagje worden.
Gelukkig is het vermaledijde boekje uiteindelijk in een lade gevonden en kunnen we weer terugvallen op de krabbels
gemaakt in een deinende massa in een
van de café’s.
Toch moet ik bekennen dat bij het teruglezen van de aantekeningen ik het gevoel heb dat we een ongelooﬂijk rustige
carnaval hebben gehad. De Terugblik zal
dan ook een stuk korter zijn dit jaar.
In de aanloop naar de dagen der dagen
bleek dat de emotionele oproep van de
Stichting z’n vruchten had afgeworpen.
Op den 11e van de 11e konden we weer
kennis maken met een voltallige en
vooral jeugdige Raad van 11. De prins
was evenals voorgaande jaren Prins
Michelangelo en z’n gevolg was weer
ouderwets compleet met een rasechte
nar. Dit was goed nieuws.
Tijdens het traditionele wagenbouwersbal was er de presentatie van de
allernieuwste (commerciële of publieke?)
Omroep aan het ﬁrmament: ”Betekoppen TV”. De eerste uitzending was
geheel gewijd aan enkele huisbezoekjes,
waarbij getest werd of de Sassenaar wel
zo gastvrij is. ”Nu we d’r toch zijn”. Het
bleek dat de meesten het predicaat ruimschoots verdiend hadden.
Deze zelfde omroep kondigde tevens aan
dat we de optocht op zondag live konden
volgen via internet (www.betekoppentv.
nl). Dus kon men door omstandigheden
niet de deur uit, dan kon men de vele
creaties volgen vanuit de luie stoel of in
het ergste geval het ziekbed.
De dag van het wagenbouwersbal is ook
de dag dat de Betekoppenkrant wordt
verspreid. Het is leuk om te zien hoe
deze dan in de loop van de middag in
de verschillende club cafés wordt verslonden. En ook aardig om te horen hoe
de vele reacties zijn op de stukjes in de
krant. Deze reacties kunnen variëren
van zeer lovend, tot het bijna beledigd
zijn door een bepaalde toonzetting of
opmerking in een verhaal. Hoe diverser
en heftiger de reacties hoe beter voor de
krant, want echte journalistiek beroert
of ontroert. En een groter compliment
kan je als redactie niet krijgen. Misschien wel aardig om via deze weg de
redactie eens een ferme proﬁciat te wensen met het jaarlijks prachtige krantje

wat opgeleverd wordt. Ik weet wat een
werk het met zich meebrengt. En zeker
met al die auteurs die zo nodig de deadlines opzoeken en liefst overschrijden.
Blijkbaar had de Prins de reacties op de
krant wel erg aangetrokken, want
’s morgens was hij als bezorger nog
volop actief, maar ’s avonds op het bal
ontbrak hij. Met een stevige valling lag
hij onder de warme wol.
In de voorbereiding op de grote 5 dagen
is er ook een zaterdag gereserveerd voor
het wagentjeskijken. Een traditie opgezet
om de mogelijkheid te bieden om een
bouwloods eens van dichtbij te bekijken
en kennis te nemen van het creatieve
scheppingsproces. Van klei, staal en
polyester tot een veelkleurig kunstwerk.
Dit jaar was het gezelschap wat minder
divers dan andere jaren. Het college en
raad waren goed vertegenwoordigd (verkiezingen op komst?), maar van de horeca was de opkomst magertjes. Te druk
met pinten tappen? Heerlijk om steeds
weer die bewonderende blikken te zien
en nog mooier de vaak trotse blik in de
ogen van de bouwers als ze uitgebreid
uitleggen hoe men een en ander dit jaar
heeft aangepakt, welk nieuw bouwsnufje men heeft gevonden, welk technisch
hoogstandje dit keer is gelukt. Vooral het
bewegingsspel op de wagen wordt onder
de aandacht gebracht. Over de hoeveelheid en vooral de ingewikkeldheid van
de bewegingen wordt graag uit geweid.
Men moet al bijna een choreograaf zijn
om dit poppenballet vorm te geven.
En uiteraard is er altijd wel een frisse
versnapering om het vergapen aan al dit
kunstig vernuft nog te veraangenamen.
Wat ook altijd weer vele vraagtekens
oproept is de haast onmogelijke opgave
om in een relatief kleine loods toch een
wagen te kunnen bouwen die uiteindelijk afmetingen krijgt die de loodsruimte
ruimschoots overschrijdt. Een metamorfose die elke carnavalszondagmorgen op
het opstelterrein plaatsvindt. Van onderstel tot een uiteindelijk volledig opgetuigde praalwagen. Grappig om te zien
hoeveel van die grote en kleine poppetjes uitgeladen worden. Zowel bij het
wagentjes kijken als bij het opbouwen
heb je eigenlijk pas goed tijd om alle
details te kunnen bewonderen die op
de wagens zijn verwerkt. Veel toeschouwers die de wagens alleen op zondag
voorbij zien trekken zijn uiteraard vol
bewondering over het overdonderende
geheel, maar missen helaas de tijd om
de vele bouwergrapjes op hun merites
te kunnen beoordelen. Zo kwam ik er
op zo’n zondag morgen achter dat op de
wagen van de Deurdouwers er altijd een
klein muisje is verwerkt en dat het aan
de Ventjes is om deze dan te vinden. En
dat valt voor deze doorgewinterde bouwers nog steeds niet mee, laat staan voor
een argeloze toeschouwer in de Stationsstraat of op de Kaai.
Op zo’n rondje wagentjes kijken zie je
ook met welk een precisie alles gebeurt.
Bijvoorbeeld het aanbrengen van de
kleuren. Hoeveel lagen er uiteindelijk
nodig zijn om het juiste effect te bereiken is ongelooﬂijk. Als leek denk je dat
je een kleurtje uitkiest van de verfwaaier en dat je dat dan maar te spuiten hebt
en klaar is Kees. Nee, dat ligt toch iets
anders en zoals al gezegd: de bouwers
doen op zo’n morgen niets liever dan je
uit de doeken doen hoe je het beste een

leuk smoeltje van een kleur voorziet.
Ik kan het niet laten om nogmaals te
wijzen op het feit dat het voor de jeugd
een van de mooiste manieren is om
technisch onderricht te krijgen. Spelenderwijs leren ze klussen en omgaan met
gereedschap. Daarnaast ook het creëren
van een bepaald soort kunst, misschien
niet de kunst met de grote K voor in het
Rijksmuseum. Alhoewel er zijn verschillende Appels of Picasso’s die niet kunnen tippen aan een echte Betekop.
Eigenlijk wil ik maar aangeven. Mensen
als je de kans hebt loop eens binnen en
laat je overdonderen door het enthousiasme en vakmanschap van de wagenbouwers. En voor alle duidelijkheid: als
ik het heb over de wagenbouwers bedoel
ik ook de vele loopgroepen. Deze bouwen weliswaar kleiner, maar vaak niet

minder geavanceerd of kunstig.
Op weg naar de 5 dagen is er voor het
tweede jaar een echt ”wèrmbloazen”
festival. Een weekje voor de carnaval
kunnen onze muzikanten nog een
laatste maal testen of de juiste noot wel
beheerst wordt. Naast deze praktische
doelstelling is er ook nog een goed doel
wat gesteund wordt. Kortom een leuke
aanvulling op de al vele aanloop initiatieven.
Ruim voor de carnaval heeft Jeffrey’s al
aangegeven dat hij dit jaar zijn café aan
de Noordweststraat niet gaat opendoen
met carnaval. Een behoorlijke aderlating. Ten eerste omdat het café in de
loop der jaren een zeer belangrijke rol
heeft gespeeld in het opvangen van de
jeugd. Want laten we wel wezen, ook zij
moeten het carnavalsfeest op hun eigen
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manier kunnen beleven. Want zelfs in
deze zwaar geëmancipeerde tijd hebben
jong en oud een verschillende manier
van vieren.
Dus vooraf zijn er de nodige vergaderingen geweest om het wegvallen van
deze ruimte te bespreken. Oplossingen
lagen niet voor het oprapen. Een tent
neerzetten? Terug naar de Speye of de
Roselaer? een lege (winkel-)ruimte inrichten als café of...??? In de Ooststraat
zou een nieuwe eigenaar het café op den
april een nieuw leven inblazen: Larry’s.
Zou dat het nieuwe jeugdhonk worden?
De tijd zou het leren. En zo niet? Wat
betekende het voor de rest van de café’s?
Zou de jeugd zich zonder mokken mengen met ”de ouderen”, blijven ze weg,
of ”claimen” ze een eigen cafeetje??
Nogmaals allemaal vragen waarbij het
uiteindelijk maar afwachten zou worden
hoe het zou uitpakken. Achteraf is alles
netjes op z’n pootjes terecht gekomen.
Blijkbaar zien we soms problemen waar
ze niet zijn.
Het wegvallen van Jeffrey’s (daarvoor
bekend als de Engelenroos/Flora) is niet
alleen een aderlating voor de jeugdcarnaval. Het is tevens het einde van een
welhaast legendarische carnavalslocatie.
Vele carnavalsanekdotes hebben zich
afgespeeld in het café aan de Noordweststraat met evenzovele legendarische bezoekers en uitbaters. We zullen het missen. Maar wie weet. Het café en zaaltje
is nog niet afgebroken, dus... misschien
toch ooit weer de beentjes van de vloer
op de als vanouds deinende dansvloer.
De laatste jaren is het ook een goede
gewoonte van de regionale pers om een
special te wijden aan de carnaval. Dit
jaar was het thema: de kater. Er werden
enkele BZV-ers (Bekende Zeeuwsvlamingen) gevraagd naar de ultieme remedie
tegen de Kater. En uiteraard passeerden
vele recepten, gewoontes, geheimpjes
de revue. Maar uiteindelijk kwam het
er toch op neer om niet te veel en/of te
snel te nuttigen.
En dan op naar de eigenlijke dagen.
Maar zoals al vaker in deze rubriek gememoreerd, het lijkt wel of deze dagen
steeds vroeger beginnen. Na den 11e
van de 11e blijken de zaterdagen een
uitgelezen kans om na het bouwen in de
respectievelijke clublokalen een voorbeschouwend feestje te bouwen. Zelfs de
oude Sint met hulp Sint vinden we dan
al Can Can –nend op de stamtafel terug.
En aan het eind van zo’n avond, licht in
het hoofd, na het blijven hangen zonder
thuis even te eten, wordt dan wel eens
verzucht: ”dit is bijna even leutig als
carnaval zelf”. Iets wat later uiteraard
gelogenstraft wordt, want er gaat niets
boven het grote feest zelf.
Op de vrijdagavond was er dit jaar wederom een gezelschap wat een traditionele receptie gaf wegens het behalen
van een 22-jarig jubileum: de legendarische Kommeeren. Een duo, af en toe
aangevuld met ”duwvee”.
Daarnaast bleek een ander gezelschap
reeds 33 jaar mee te paraderen, de Sasse
Leutesnokkers. Een tweetal van deze
onverlaten bleek niets vermoedend hun
rondje te maken in de klassieke KOMO
outﬁt toen zij rond 24.00 uur gefêteerd
werden op een receptie ter hunner ere
in het clubgebouw de Rijnvaart. Geheel
door emotie overmand hebben beide
heren zich laten kussen, feliciteren en

aankleden (een pitteleir van KOMO gemaakt door het damesgezelschap de
Papzakkers). Het bleek dat alle verenigingen uitgenodigd waren en dus op
de hoogte van het jubileum, behalve de
Leutesnokkers zelf. Hun administratie
was vergelijkbaar met hun gemiddelde
creatie, niet altijd om over naar huis te
schrijven...
Deze carnavals-editie werd ook gekenmerkt door een enorme kou. Het heeft
behoorlijk gevroren, met alle ongemakken van dien. Nederland is blijkbaar niet
langer voorbereid op dit soort winters.
Al snel was er een gigantisch tekort aan
strooizout. Ook in Sas. Wel is er bij de
gemeente op aangedrongen om in het
centrum toch wat extra te strooien. Je
moet er niet aandenken een carnavallende meute die zich staande moet zien
te houden op een ijsbaantje glibberend
van café naar café.
Het ironische van dit alles is dat er tijdens deze carnaval verschillende serieuze valpartijen zijn geweest met behoorlijk letsel die niets te maken hadden met
ijsvlaktes, maar alles met plaksel. Nog
steeds is de vrijdag de avond waarop de
verenigingen middels het plakken kenbaar maken wat ze de komende dagen
allemaal van plan zijn. Niks mis mee.
Maar helaas zijn er dan ook plakkers die
het overschot aan plaksel rustig uitgieten
op de cafévloeren. En da’s uiteraard glad,
met de reeds genoemde gevolgen van
dien (enkele verenigingen zijn op zoek
gemoeten naar invallers om geblesseerde bouwers te vervangen in de optocht).
Daarom langs deze weg het verzoek
enige voorzichtigheid te betrachten met
het teveel aangemaakte plaksel.
Op zaterdag heeft onze Prins (weer
helemaal de oude, na de terugval rond
het wagenbouwersbal) de sleutel van de
stad in handen gekregen van burgervader Jan. In zijn speech heeft hij dan nog
eens ﬁjntjes benadrukt, dat dit dan ook
betekent dat hij 4 dagen de baas is. Gefronste voorhoofden van Burgemeester
en Wethouders waren zijn deel.
Na een verder rustige, maar daarom niet
minder gezellige zaterdag was daar de
zondag. Een koude zondag, met verschillende sneeuwbuien. Ik zou hierbij willen
afspreken dat de weergoden zich in het
vervolg beperken tot een Witte Kerst en
zeker geen Witte Carnaval.
Als vanouds was het gebodene weer
super en hebben de mensen langs de
kant genoten, sneeuw of geen sneeuw.
Evenals voorgaande jaren wil ik me hier
verder beperken met beschrijven en verwijzen naar de verschillende fotosites,
waar men alle creaties nog eens rustig
kan bekijken. Tevens staan de opnamen
zoals gemaakt door Betekoppentv.nl nog
steeds online. Toch wil ik nog even de
meest verrassende uitslag niet onvermeld laten. In de categorie groepen B is
er al jaren een hegemonie van de Pierewieten, meer dan 11 jaar onafgebroken
naar huis met de grootste beker. Echter
dit jaar voor het eerst in het meer dan
30-jarig bestaan gingen de Papzakkers
met de hoogste eer strijken. De druiven
of beter de champions waren zuur van
het jaar. De spanning is weer helemaal
terug in deze categorie.
Dan op naar de maandag. Een dag die al
vroeg begint met uitbundige leurders,
die de meest uiteenlopende zaken in de
aanbieding hebben. Eigenlijk een dag

waar je bij moet zijn geweest om ook
maar enig idee te hebben van wat dat
is: ”de magie van carnavalsmaandag”.
Zelfs de meest begenadigde schrijver
krijgt een dergelijke beleving niet vertaald naar een stukje papier. Dus ik ga
me daar dan ook niet aan wagen. Toch
wil ik niet onvermeld laten het wel zeer
speciale moment op het voormalig gemeentehuis aan de Westkade. Altijd al
willen trouwen op een maandag? Nou
pak dan die ene speciale maandag: mannekesmaandag in Sas. Zo dachten Sikko
en Diane. En wat aanvankelijk een grap
leek, werd werkelijkheid. Volledig in
e
carnavalsstemming
werd het Ja-woord

gegeven. Vereeuwigd door Omroep
Zeeland. Na zo’n memorabel begin van
de dag kon deze verder niet meer stuk
en ook niet de daaropvolgende. En naar
mijn idee was de carnavalshit van het
jaar de songfestivalgangster Sieneke met
Sjalalie la la. Europa vond het niks, maar
Sas brulde uitbundig mee als de song uit
de boxen schalde. Terugkijkend op een
goede carnaval werd er weer geweend
en gekust aan de pomp op dinsdagnacht.
De volgende carnaval zal vallen in het
jubileumjaar 2011. De Sasse carnaval
55 jaar. Dat wordt iets om naar uit te
kijken...
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De Polderploeters:

Het wordt weer
A A J @ K HHA > K A H3
Hallo Betekoppen,
Op de valreep nog een stukje van ons,
de Polderploeters. We waren het bijna
vergeten en dus moest ik een paar uur
voor de deadline nog een stukje verzinnen. Ik kan jullie vertellen dat dit niet
meeviel. Maar goed, we doen weer mee
en dat is het belangrijkste. Al wordt het
ieder jaar moeilijker om iedereen te motiveren om weer aan de bak te gaan. De
dames hebben ook besloten om dit jaar
minder tijd te besteden aan het bouwen
maar de mannen hebben er weer zin in
en zijn inmiddels ook gestart.
We hebben namelijk ook een nieuwe
bouwplaats sinds vorig jaar en dat bevalt
de heren prima. Het is daar erg gezellig
in de oude werkplaats van de gemeente
alleen wel erg koud af en toe. Het is

dan ook te hopen dat hett ni
niet
iet
zo’n koude winter wordt alss
ns ono
vorig jaar. Wat betreft ons
nieet
derwerp ga ik natuurlijk niet
ppeen
veel verklappen, dat snappen
aarr
jullie wel. We hebben ditt ja
jaar
wel iets wat vooral onze
kleinste bouwer heel erg
aanspreekt.
Maar ook de rest van de
ntt
groep vindt het leuk want
et
anders hadden we het niet
derr
gekozen. Het wordt in ieder
W
geval weer een dolle boel.l. We
er
hopen jullie allemaal weer
dagg
te zien op de zondagmiddag
elen
n,
in Sas want hoe meer zielen,
hoe meer vreugd.
Groeten van
”de Polderploeters”
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Opwarmen voor dweilbands,
wermblaozen noemen ze dat hier
om over indrinken nog maar te
zwijgen. En dat doen we graag.
Twee weken voor carnaval in Sas
van Gent, een week vantevoren
in Breda (als het doorgaat, maar
dat zal wel want dat doen we veel
te graag) en meestal staat Hulst

ook nog ergens op het programma, maar die slaan we voor een
keertje over.
En dan hebben we het dit jaar na
de carnaval toch ook aardig druk
gehad. Carnaval in Ledeberg
(Gent), daar halen we de schade
in van wat we tijdens carnaval te
weinig hebben gedronken. Een
concert met de Eikels (worden
bomen) en op diverse plaatsen in
België van kroeg naar kroeg (en
dat doen we ook al zo graag). Het
is ook uiteindelijk elk jaar hetzelfde met die Tandsjen Bei-ers, maar
we doen het nu eenmaal allemaal
veels te graag.
Dus op naar carnaval 2011 dan
maar. We gaan gewoon weer
lekker toeteren en trommelen
net als elk jaar. We drinken een
pint en spelen d’r nog ene, ofwel
we spelen d’r nog ene en drinken
nog een pint, proost! Ambiance,

gaan we zeker voor zorgen.
Twee uur achter elkaar in de
Rijnvaart? Het is een peuleschil
voor ons.
Maandag om 10.00 u. ’s ochtends
beginnen en spelen tot 01.00 u. ’s
nachts? Geen probleem. Nog een
ruim uur vullen voor sluitingstijd
in d’Ouwe Brug? Laat dat maar
aan ons over. Geen volk in de
Reseda? In een kwartiertje hebben wij ’m vol.
Maar misschien... een podiumpje
(een groot podium dus) extra
voor de dweilbands, zou dat
eens niet iets zijn om carnaval
in Betekoppenstad nog leutiger
te laten worden!? Allee, de Leute
eeeeeej en je haon ons haon zien
(en ore)...
Sjoowbende Tandsjen Bei
Westdorpe
www.tandsjenbei.nl
tandsjenbei@zeelandnet.nl
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Evenals andere jaren een
stukje van de Kommeeren
in de Betekop. Het jaar 2010
was voor ons in verband
met ons 22-jarig jubileum
weer een bijzonder jaar. Wij
hadden nooit gedacht dat er
zoveel mensen onze receptie op de vrijdagavond van
carnaval zouden bezoeken.
Onze wangen gloeien nog
na van de kussen die wij

van dikwijls zeer bevallige fans van ons
mochten ontvangen. We zijn nog dagen
bezig geweest om alle cadeaus uit te
pakken en kaartjes te bekijken.
Er zaten geweldig mooie en vooral lekkere dingen bij.
Nu staan we weer voor een nieuwe uitdaging, carnaval 2011. Voor ons is het
nog niet helemaal duidelijk wat onze
bijdrage aan dit geweldige feest zal zijn.
Dat we weer een bijdrage zullen leveren
aan het slagen van carnaval 2011 staat

als een paal boven water. De manier
waarop is ook voor ons nog niet duidelijk
wanneer we dit stukje schrijven De tijd
dringt, maar daar kunnen we ondertussen wel mee omgaan.
Stress is ons vreemd.
We wensen langs deze weg alle Betekoppen een heel goede en stressloze
carnaval en als we elkaar tegenkomen
drinken we er een... Op wie zijn kosten
maken we dan wel uit.
De Kommeeren
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Johan de Blocktro
fee
1. Ridders en jonkvr
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Enkelingen 0 - 6 ja
ar
2. Prinsen van Sas
3. Aardbei
4. Politie (BOB)
Enkelingen 7 - 12
jaar
1. Pinokkio
2. Slaapkop
3. Hartendief
Groepen zonder vo
ertuig
1. Vlinders
2. Politie te paard
3. Alles door een ro
ze bril
Enkelingen/groepe
n met voertuig
1. Kapitein Haak
2. Aapjes
3. Piratenboot
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toren (de Sloebers)
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5. Pinok kio (de Pott’nstamp z’n best in ’t Sas (de
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KLJ-Holland.be tussen
7. Door deze kwestie valt )
wal en schip (KLJ-Holland
crisis (de Kwiestenbie8. de Boeren en hun MELk
bels)

het smelt als je Cupido
5. Gebroken hart of niet,
ziet (de Buufjes)
6. De Tor (de Woedies)
ak kertjes)
7. Jumping Sas (de vouwd tuin de miertjes
eel
(sp
es
ntj
8. De mierenclow
Sluiskil)

Wagens B
r de centen uut
1. Lek ker glije in de kou deu
Curacao (Ier Zijme)
en me wel ﬂuiten
2. Naar de’n eersten kunn
(d’Alve Zolen)
Pluimkes)
3. de Brandweerwagen (de
gen A & B
Meest carnavaleske wa in ’t Sas spelen we
k,
Al is de balzaal nog zo sjie wers)
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urd
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altijd

Enkelingen A
draai aan (Mini)
1. Carnaval? Ik geef er een sdijk)
ijn
2. Valentijntje (Monica He
Enkelingen B
jfels)
1. Walking Fridge (Tino Wi
Duo’s B
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2. Vroege Vogels (Onrust s in (de Kommeeren)
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3. We
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4. Sprenkel (de Hartkampje
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5. Van ’t jaor gaa
(De die van Mijnsberghe)

Groepen A
ken wij een vrije val
1. In ’t Sas met carnaval ma
(de Gabbepappers)
(Rink&Tink)
2. De dansende smurfen
Groepen B
door ’t Sas (de Papzak1. De Papzak kers trekken
kers)
are the champignons
2. Goud, zilver, brons, we
(de Pierewieten)
van Gent, Was-da3. De debutanten ier in Sas as-da-Jong)
Jong mee de tosti band (W mee on ze ziheuend
4. We zijn in ’t Sas eel gek ren)
lao
teb
Be
(de
d
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eil
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retje pimpen (de
kèr
ns
5. Van ’t jaor gaon w’o
Sasse Leutesnokkers)
Cleemput en aanhang)
6. Wedoemawa (Caroline
Groepen C
Leut (Wie me daor en)
1. In ’t Sas ontpopt zich de kkenbouwers)
2. De motormuizen (de Sla
ben de slang in be3. Wees niet bang, we heb
dwang (de Polderploeters) er altijd eentje
ik heb
4. Elfje groot, elfje klein,
)
aad
willen zijn (de Betez jes

Trio’s en Kwartetten A Koddekoi op rest- o1. De 3 giecheltjes gaan bij cheltjes)
rant (Koddekoi en de 3 gie
een gouden ring, ook jij
2. Ook al draagt een aap van de Prinsenkaai)
bent een lelijk ding (Kids
n naar Betekoppenstad
3. We surfen met z’n alle
(de Laatbouwertjes)
Trio’s en kwartetten B
(Beetje vreemd)
1. De Indische waterlelies vet ajju danst in Sas
nie
2. Je wor nie dik, je wor
r)
Sno
der
zon
(1
let
bal
ventjes)
3. de Brandweer (de Polder Dolsediekers)
(de
lak
s
alle
4. Wij ain aan
z’n Kaai)
5. Wie van de 3 (De Prins de griep haalt je toch
it,
6. Neem je een pil of spu
en)
wel onderuit (de Snotneuz
tocht
Leutigste deelnemer op Gent, Was-da-Jong
van
De debutanten ier in Sas
Jong)
mee de Tosti Band (Was-dae
Rinus van der Hooft Trofe wij een vrije val
ken
ma
al
nav
car
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me
Sas
In ’t
(de Gabbepappers)
(1e plaats Duo’s B)
Gerard Verduyn Trofee van pas
d
On ze olifantjes komen goe aliteetjes)
ner
(Ge
in de optocht van Sas

Categorie 0-3 jaar
1. Niels de Bock
2. Jesper van der Ho
of
3. Linsey Dieleman t
Categorie 4-6 jaar
1. Martha Cecilia
Kiezenberg
2. Fieke de Waele
3. Mick de Feyter
Categorie 7-9 jaar
1. Zoey van Opzee
land
2. Floor ten Berge
3. Marit van de Vijve
r
Categorie 10-12 ja
ar
1. Emma de Vleess
chauwer
2. Stijn van der Vlie
t
3. Celine Scheele

Wouter Staal
Remco Gerritse
Lars van Mol
Jordy Vinke
Dennis Vinke
Jente Frusch
Sil Frusch
Céline Scheele
Thomas Audenaert
Lone Rikers
Noé Slock
Liam en
Pernille de Roover

Aizenay (635 km)
La Chaize le Vicente (629
km)
Molliens – Dreuil (197 km
)
Molliens – Dreuil (197 km
)
Molliens – Dreuil (197 km
)
Molliens – Dreuil (197 km
)
Molliens – Dreuil (197 km
)
Saint Ouen (178 km)
Puchevillers (163 km)
Gézaincourt (159 km)
Gézaincourt (159 km)
Bruay la Buissiére (122 km
)
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Lichtparade 2011
De klok een uur terug, de wind trekt
aan. Achter de winterjassen op zolder
verschijnen de eerste voortekenen
van gezellige tijden. Kerstballen met
bijhorende kerstverlichting. Uit veiligheidsoverweging wordt, net als tijdens
de verlichte optocht, geen kaars meer
gebruikt. Uitzonderingen daar gelaten.
De Pierewieten halen hun kerstverlichting op, uit de een stofﬁg hok, in
een oude gemeentewerkplaats. Onze
kerstverlichting heeft al meerdere jaren
een dubbele bestemming. Ook in 2011
krijgt deze verlichting geen kans een
Vlizotrap te kruisen. Na het succes van
voorgaande jaren, mag toch rustig aan
gesproken worden van een druk bezochte traditie. Wij willen iedereen die
zich heeft ingezet om de carnavaleske
lichtparade kleur te geven, van harte
bedanken. Uiteraard danken wij ook de
vrijwilligers en iedereen die op andere
wijze medewerking heeft verleend,
ondanks de crisis. Mocht u nog geen
spaarvarken ontvangen hebben dit jaar,
kunt u er snel een verwachten. Met dit
cadeau moeten wij er niet ieder jaar om

vragen en hoeft het niet
den..
opnieuw uitgelegd worden.
an on
nss daar
Hoewel de meesten van
ons
niet te lui voor zijn.
2011
1,
Betekoppendinsdag 2011,
om 20.00 u. voor
café d’Ouwe brug zal
ekken
en
de optocht vertrekken
er he
et
om ook deze keer
het
n genieten.
ggen
nieten.
publiek te laten
drukte
kte de laatste
laatsstee
Vanwege de drukte
versttan
tandig
jaren is het verstandig
vroeegge
wat aan de vroege
men.
n.
kant te komen.
s, iederiedderNogmaals,
an harte
haarte
een is van
m om
m deell
welkom
men aan
a
te nemen
ptoch
ht! Rest
de optocht!
ieder
ereen te
ons iedereen
danken voorr de
dikke rijen langss
onze route!
We zien u graag
den dinsdag!
eteen
CS De Pierewieten

De Koeters
uit Westdorpe wensen
alle Betekoppen
een leutig carnaval!
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Etalagewedstrijd
winnaars
2010
Net als voorgaande jaren strijden
de Sasse winkeliers ook dit jaar
weer voor wie de titel ”meest
n
carnavalesk versierde etalage” in
mt
de wacht zal slepen. Helaas neemt
het aantal deelnemers ieder jaar
weer een beetje af terwijl er
voor een feest als bijvoorbeeld
Halloween (wat in Sas op veel
kleinere schaal wordt gevierd)
n
wel steeds meer etalages worden
versierd.
Hoe leuk is het om door Sas
te lopen en al die carnavalesk
versierde etalages te zien!
Denk maar eens aan al die
Betekoppenvlaggen die iedere
Sassenaar mee die daoghe
buiten hangt! Daar gaat je
n
Betekoppenbloed toch sneller van
stromen??
Natuurlijk zijn er ook winkels
die al sinds jaar en dag meedoen
en zit de concurrentie niet
stil! De drie mooist versierde
etalages worden ieder jaar op
zaterdagmiddag bezocht door de
Raad van Elf onder begeleiding
van de Erremenie van lol en
leut. Naast een mooie prijs is het
voor de winnaars altijd weer een
leutige gebeurtenis!

das apart

1

2

ranschaert

3

jolie
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Simpel, muzikaal,
DE
SPIEKERSKORNER vrolijk en erg vet...

Vaneigus gaomme van’t jaor weer zeevere, beste karnavalsvierders, en wel op
maondag 7 maort, bij de Rijnvaort, zoas
altijd, op da d’oekje bij Kees.
Om alf drie ‘-s middags gaot ta gezaog
en gekumeer weer beginne. Nou oop ik
wel damme wa wermer weer en wan
teslotte ist dan al maort, maor jao, julder
weete da, maort roert z’n... Voor de rest
dink ik da t’r weinig mee ’n stert geroert
wor mee tie daoge, wan da gao dost nie.

ook. Vreet ee, da dier in ’t Sas d’r een uit
Axel mee tien beker gao loope.
Alli, wa schikke julder d’r mee te doen,
nou gaomme toch wel is prombeere
zeker om da tink in ’t Sas touwe zeker,
tís teslotte een schoone beker heschonke
deur Carlo Sandrini van de Rijnvaort.
Zo zie je maor, een Italiaon et ook goeie
dinge, kvint een aordige kerul, alleen
spytig da tie geen bal verstand van voetballe et, maor da ter zaoke.

Weet julder nog wien atter vorig jaor
gewonnen et?? Neeje, aewel Jan vandubroeke uit Axel, oftewel Zjon Brooks,
nog wel een
eerrappelkapper
er
rappelkapper

Maor hoet, Be
Betekoppe, ik gaont
weer maor is vraoge, kom ook is
zaoge,zeevere
zaoge,zeevere,kemeere op den Spiekerskorner en je kan tie schoone beker
winne. Ajje n
nie mee doet en kom kijke,
ook hoet, maor
mao bring tan wel schoon
weer mee.
Ik zoen zehhu,
zehhu tot mee den maondag
van karnaval en veel leute.

Het wordt dit jaar weer een jaar met verschillende jubilerende verenigingen: de
Ventjes en de Beteblaoren. We kunnen jullie alvast vertellen dat wij volgend jaar aan
de beurt zijn: 11 jaar de Woedies... dat wordt uitpakken!
Maar zo ver is ’t nog niet, eerst 2011.
Dit jaar komen we gewoon als loopgroep. Geen kar, niemand zitten, nee, zoals het
eigenlijk hoort in onze categorie: lopen! Da’s pas vet.
We hebben er dit jaar twee nieuwe leden bij: Peter (zoon van Hennie van d’Ouwe
Brug) en zijn dochter Tyra. Zij moeten het eerste jaar maar gelijk voelen wat stoet-lopen is. Ons idee is simpel, muzikaal, vrolijk en erg vet. Meer kunnen we er nog niet
n alleen nog dat we alle diëten
over vertellen, misschien
oid en da’s pas écht vet!
de deur hebben uitgegooid
Onze sponsors willen we ook nog even bedanken:
Ronald en Hennie, Wim ten Hoor, Renzo Sandrini,
peciaal woordje van
Willem en Lies en een speciaal
dank aan Vivian, want die heeft ons wel
enorm geholpen dit jaar.
We zeggen: tot mee diee daogen!
De Woedies

D’organisaos
D’organisaosie van
den Spiekers
Spiekerskorner

Sjonge jong jongejonge…is ut weer al zo ver? Ut is net of da ut vorige maand nog
carnaval was. Wa en we weer lol en leut gehad, maar ier zijn me weer: De Ventjes
en vrouw van Dwijlband d’n Kleinste...

Dus wa we gaan doen weete we weer nie maar da ga wel goed komme. Na de vergadering zijn we ieder weer mee un slakke gang naar ons polder geploetert. We gaan
de maar eens mee stoppe

komeer
We én net vergadering gehad. We zaten weerus un oop te zeveren en te komeere
tot dat er eene Zonder Snor binne kwam. We zeien gelijk Wie me Dour en! Was da’
Jong? (Die a me daar twee Alve Zolen) ei zee terwijl da tie tegen de deurr stont te
douwe da tie ’n echte Betekop mee echte groen Beteblaare was ei zee da we der
asjeer
es en Tandjen Bei moesten steeke en ook zee tie un dweilband Da Masjeer
enhok.
Nie maar da maakt muziek. Gelijk was ter un oop onrust in ut Kippenhok.
ee den
Val Ta Tege riep ter een van onze Sloebers, ’t mag Geen Naam En zee
andere Pierewiet. Den jongste van ons die at zen Papzak al vol
mee bier zitte dus die leuterde al nie meer mee.
Die boer zot zee da we Uitleggers waare, we en ut dan 111 keer
aan um uitgeleet da we da nie waare. Na da we nog wa potten
kobier naar bine gestampt hadde zijn we d’r toch wel weer uitgekomen wa we gaan doen di jaar.

Tot mee die dage,
die houte klaaze van d’n kleinste

n zijn we gelijk klaar,
Eerst dochte we as ter nou weer een van ons gaa trouwe dan
maar ons Linda at nog geen zin die at ut wel naar eur zin zo mee eur Peter. Onze
Coen mocht nie mee te carnaval want die wil en eelenoopp Kodedekois... na vee
ege.
nadenke en vee pinte en we toch weer vee ieéden gekreege.
n instrumente geruilt
Di jaor gaan we zelf wa probeere make, ook zal ter weer van
hien wel gehoore
wore want onze trompeter kan ut nie meer (maar da en julder meshien
vorig jaar), t’was goed dat tie ut op zen uwluk kon steeke eerder die dag.
We en ook beslist da ten elektrokar te groot voor ons is en da we um gaan wegdoen.

Iede
Iedereen bedankt namens Paul (Sikko) en Diane Compiet voor de
mooie ddagg vorig jaar...
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De Beteblaoren 2 x 11!

We bouwen di’ jaor een...
Allo Betekoppen,
Ook dit jaar weer een berichtje van
ons, de Beteblaoren. Zeker dit jaar
willen wij niet ontbreken, tijdens
het carnaval, aangezien wij dit jaar
2 x 11 jaar bestaan. Wij willen dit
zeker niet onopgemerkt voorbij
laten gaan, maar daarover straks
meer.
Ondanks dat we dit jaar een jubileumjaar hebben, zijn wij toch weer
wat uitgedund, afgevallen, gekrompen. 2 Leden van ons bouwteam
zijn na vorig carnaval vertrokken
naar een wagenbouwersvereniging. Natuurlijk vonden wij dit zeer
jammer, maar wij gunnen de jeugd
hun kans zich te ontplooien. Dus
jongens, veel succes bij jullie nieuwe club. Maar als het zo door gaat,
blijven enkel de oudjes nog over.
Het zal dus weer aanpassen worden, om toch weer iets leuks voor
de grote optocht van ’t Sas te
verzinnen, dachten wij. Maar nee,
nog voor de eerste ledenvergadering was er al een idee, nog nooit
gebeurd! Maar ja, tenslotte is het
niet ieder jaar feest. Er werd dus,
met algemene stemmen, besloten,

Stampvolle kroegen, ik kom er niet in.
Afgeladen met mensen en telkens ook
weer een dweilband die de hossende,
deinende menigte het hoofd op hol
brengt.

wen.
dat wij dit jaar een... gaan bouwen.
og
Wat precies, verklappen we nog
niet. Jullie moeten allemaal maar
1,
komen kijken op 6 maart 2011,
om ongeveer 14.00 uur in
zaall de
’t Sas. Als het aan ons ligt, zal
esteelijk
optocht er dit jaar extra feestelijk
zaal er
uitzien, vooral het publiek zal
aroom
bij betrokken worden. Daarom
oddat
hopen wij op goed weer, zodat
arrkoers
er veel publiek langs het parkoers
ar dee
zal staan, om te kijken naar
elaandd
schoonste optocht van Zeeland
(en omstreken).
t,, in
Wij willen al meedelen dat,
verband met ons jubileum,, en-r n gerden
kele activiteiten zullen worden
rden,
daan. Wat dat precies gaat wor
worden,
en, want
w
kunnen we nog niet zeggen,
iddingg,
deze zijn nog in voorbereiding,
van
n.
maar jullie horen daar nogg van.
iedder
Om te besluiten willen wijj ieder
aren
bedanken, die ons al die ja
jaren
R é en
gesteund hebben. Voorall René
aatts, onze
onz
o ze
Marleen van de bouwplaats,
meensen
sponsors en verder alle mensen
geedaaan
n
die iets voor ons doen off gedaan
hebben.
Tot mee
tie doagen!!!!!
n
De Beteblaoren

Geen plek om te bestellen aan de bar.
Na een kwartier eindelijk de benodigde
consumpties veroverd, wordt de
complete bestelling door een sousafoon
van het dienblad geblazen.
Wie verwacht dat nou?
Het kkan bijna niet
et anders, ook
vo
foonspeler
voor de sousafoonspeler
i er geen plaats
aats om bij
is
’s te staan,
zijn collega’s
simpelweg te druk. Dag
bestelling. Als klap op de
vuu
vuurpijl
wordtt ook nog eens
de grootste
g
navalskraker
carnavalskraker
door de band ingezet.
et. Het café
schudt op zijn grondvesten,
vesten, de
barkeeper wordt gek. Snel verlaat
t.
ik deze tte gekke tent.
Buit gekomen
n is het al
Buiten
s. Overal
niet veel anders.
men
aat die
mensen
op straat
wor
gd door
worden
omringd
dwe
aar komen
dweilbands,
waar
n? Gekleed in
ze to
toch vandaan?

de prachtigste kostuums zie ik door alle
dweilbandjes het dweilbandfestival niet
meer en raak ik compleet de weg kwijt
in deze kakofonie van geluid. Mezelf een
weg banend door de menigte kom ik,
naar mijn gevoel uren later, aan bij het
volgende café en probeer daar binnen
te komen. Wederom tref ik er tussen
de vele bezoekers een dweilband aan
en gaat het dak er af. Wat is er toch aan
de hand? Simpel, het is maandag van
carnaval in Sas en er is een megadruk
dweilbandfestival aan de gang, met veel
meer dweilbands dan ik ooit heb durven
dromen.
Lopend over de Kaai lijkt het alsof mijn
hartslag wordt overgenomen. Een als
tijgers, leeuwen en panters verklede
band met ontzettend
veel soorten slagwerk
brengt mijn hart
letterlijk op
hol. Ook
de blazers
zetten
in. Het
zijn er zo
veel dat een
voorbijrijdende
auto bijna het
kanaal in wordt
geblazen.
Een kraam met
worsten en
hamburgers sluit
angstvallig zijn
luiken voordat

het door een aardbeving van 11,11 op de
geluidsschaal van Richter door zijn assen
gaat. De veren op de steek van Prins
Carnaval en zijn Eerste Minister zijn dan
al lang richting Axel gewaaid.
Vele café’s later nog steeds hetzelfde
beeld. Dweilbandjes en hossende en
deinende menigtes. Er lijkt maar geen
einde aan te komen. Plotseling gaan
alles lichten aan, het is 1 uur ’s nachts.
Moe maar voldaan strompel ik door het
park langs de Molenberg naar huis en
droom later die nacht van nog veel meer
dweilbands. De volgende dag ontwaak
ik en stel mezelf de vraag hoe we dit als
carnavalvierend Sas van Gent nu eens
voor elkaar zouden kunnen krijgen met
een Megakroegentocht in november...
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Leuren op d’n
maondagmèrehe
Nao un zwaore zondagavond zijn de miste
Sassenèrs blij da ze op udder bed ligge. Even
bijkomme van een lange dag carnaval viere. We zijn
allemaol naor de stoet wiste kijke en sommigen èn
dér zelfs in meeheloope. Achteraf ier en daor nog’n
pint gepakt en wa gezeverd mee d’n één of d’n
ander en lihhend in je bed dink jie: ”k’ai da laotste
pintje toch maor beter laoten staon.”
In vee gevalle zou ’n keer hoe uitslaope elpen.
Sommihe doen da oek en nou en ze mij van de
Redaksie hevraogd om die mense is uit te lehhe
waorom ze da beter nie zouwe doen.
Ik richt mij dus even op die langslaopers meej een
kaoter in ulder ooft:
A je op de maondagmèrehe te lang in je bed blijft
lihhe, dan mis je naomelijk één van de schôônste
stukjes van’t Sasse carnaval. Okee, die kaoter in
jien ooft veranderd dan wel in ’n poesje, maor oek
die èn scherpe naogels. Alli, ik drijf af en ik èn die
langslaopers nog een oop uit te legge. Om een éél
lang verhaol éé kort te maoke kom ut er eihenlijk op
neer da als jie in jie bed blijf ligge het leuren mist.
Nou oef je natuurlijk nie direkt mee te doen mee
leure, maor ’t is wel eel leuk om naor te kijke. Zo en
jullie afgeloope jaor bijvoorbeeld het frietschieten
hemist. Wa dis da? Oor ik jie dinke. D’er waore
schoenepoetsers uit’n éél ver land, manne van’t
spoor en zelfs een echte bruiloft, compleet mee
bruid en bruidehom! Al da moois en jullie natuurlik
nie hezien.
Dus langslaopers: zorgt’er nou eens voor da jie
volgend jaor hewoon net als alle andere Sassenèrs op
de maondagmèrehe wa’d eerder uit jie bed komme!
Dan è jie teminste wa’d an je dag en kan je éél véé
mooie kreatisch bewondere. En wie weet kom ik
jou en jie poesje noh we tehe en pakke’n we saomen
nog ’n pint!

Voorzitter van de jury:

Carnaval is een sterk
emotioneel feest...
Je werkt er eigenlijk al die maanden of weken naar toe:
Je
e nog mooiere creatie dan die van het vorige jaar.
een
E met stiekem in het achterhoofd: ’Misschien hebben
En
w dit jaar wel de ’eerste!’
we

woord spreken, een pilsje aanbieden of een goed gesprek hebben. Dat is nou op een uiterst sportieve wijze
strijd voeren. Omgaan met je winst en respect hebben
voor je opponenten.

W zou het mooi zijn als al die verlangens en wensen
Wat
o werkelijk in vervulling konden gaan. Iedereen een
ook
k
klassering
hoger, iedereen nog meer gewaardeerd en
n meer bewondering van toeschouwers, medebounog
w en jury. Dat zou betekenen dat het podium van de
wers
p
prijsuitreiking
op wat voor dag dan ook, overliep van
v
vreugdetranen.
Immers: carnaval is een sterk emotion feest. En ’winnaars-emoties’ geven je in ieder geneel
v een grote garantie op het welslagen van je carnaval.
val
A je vreugdetranen hebt, dan heb je automatisch ook
Als
te maken met de teleurstelling van een ander. Want
te
m dezelfde doelstelling in het hoofd zien dat een anmet
d die wel behaalt en jijzelf niet, dat is stevig slikken
der
g
geblazen.
Dan bijt je even op het puntje van je tong, je
n je lippen samen. Een opkomende traan in je oognijpt
h
hoek
werk je zo nonchalant mogelijk weg. Er ontglipt
e minder fraai woord uit het diepst van je keel. Ja,
een
d noemen we teleurstelling.
dat
W me de laatste jaren opvalt bij de verschillende
Wat
p
prijsuitreikingen
tijdens de vier dagen carnaval is dat
er vrijwel altijd op een bijzonder
bijz
om
elegante wijze wordt omgegaan met een teleurstel
teleurstelling.
Ik zie sterk rivaliser
rivaliserende
bouwverenigingen met
bewondering een applaus
aanheffen voor de winnaars, ook al zijn ze bijzonder teleurgesteld ove
over de
lagere plaats die ze ze
zelf hebben behaald. Ik zie win
winnaars
hun medestrijders m
mee op
de schouder nem
nemen,
een troost
troostend

Voor sommigen is het niet altijd helder waarom de
een nu wel wint en de ander niet. Of waarom de ene
deelnemer toch hoger eindigt dan de ander. Terwijl je
er zelf toch van overtuigd bent dat die ander werkelijkwaar toch minder was dan jij. Sterker nog: je hebt het
ook van anderen. Collega-bouwers of mensen uit het
publiek. ’Hoe komt de jury nou tot die beoordeling?’ is
dan de vraag die wordt gesteld.
Een antwoord is natuurlijk niet eenduidig te geven.
Immers, de achttien man langs de route, die in hun
map de aantekeningen maken en de cijfers geven, doen
dat vanuit hun eigen waarneming. Alleen, we hebben
daar wel wat afspraken over op papier gezet. Dat is een
boekwerkje geworden van achttien pagina’s, waar we
per categorie hebben beschreven waar we naar kijken,
aan welke voorwaarden een deelnemer moet voldoen
om opgenomen te worden in de rangschikking. Maar
we beschrijven ook de criteria die van belang zijn bij
de jurering. Dat hebben we gedaan voor zowel de grote
optocht op zondag, alsook voor de Etalagewedstrijd,
de ’Ouwe-wijven’- optocht, Dweilbandfestival, de
Leutigste Leurder en de Miniparade. Als het helemaal
correct verloopt krijg je bij inschrijving het reglement
en de criteria uitgereikt. En mocht dat niet gebeuren:
vraag ernaar. Goed lezen van het reglement en de jurycriteria voorkomt al bij voorbaat teleurstellingen.
Daarnaast willen wij als jury ook heel transparant oordelen. Daarom brengen wij elk jaar een juryrapport uit
van het hele carnaval. Daarin staat per jurycriterium
uitgewerkt hoeveel punten een deelnemer op dat onderdeel heeft behaald. Een goede lezer doet daar zijn of
haar voordeel mee. Want als blijkt dat je op het onderdeel: ’Afwerking’ al een paar jaar slechter scoort dan je
tegenstanders in die categorie, dan weet je wat je opdracht is voor het komende carnaval. Scoren kun je op
vijf onderdelen: ’Idee’, ’Bouwtechnisch’, ’Afwerking’,
’Carnavalesk’ en ’Actie’.
Ik kijk nu al weer uit om samen met mijn achttien man
en vrouw sterke jurycorps, carnaval 2011 in te gaan.
Een carnaval van plezier, sportieve strijd, passie, concurrentie en vooral:… veel respect.
Theo Sarneel, voorzitter van de jury

Mosselkrauwers
Beste Carnavalsvrienden en vriendinnen,

Hier weer een stukje uit ons mooie mosseldorp Philippine. Prins Sikkie (Eric d’Hont) heeft na 6 jaar de
macht overgeven. Dit jaar zal Marnix den Eerste (Marnix Jurriens) de scepter zwaaien over Mosselstad nr. 1
Philippine. Dit met de hulp van Nar Pardolo, Hofdame
Melissa, Jeugdkeizer Mattew en Prinses Charina.
Ook dit jaar zullen de Mosselkrauwers hun schouders
er weer onder zetten om allerlei activiteiten van de
grond te krijgen. Onder leiding van Prins Marnix den
Eerste die voor het eerste jaar de carnavalsactiviteiten
zal leiden. Om een feest als carnaval in goede banen te
leiden is tijd en geld nodig. Ook zijn er diverse vrijwilligers nodig denk maar aan juryleden, verkeersregelaars
en ga zo maar door.
Onze grootste zorg is natuurlijk zaal de Kaaie die we
al jaren gebruiken als locatie voor de prijsuitreiking
van onze optocht. Deze zaal is overgenomen door de
gemeente en die zijn er nog steeds niet uit wat er mee

gaat gebeuren. Nu we druk bezig zijn met de organisatie van het carnavalseizoen 2010-2011 wordt het
n van ons
ons wel moeilijk gemaakt in het organiseren
et beheer
programma. We hopen dat de mensen die het
van de Kaaie gaan doen zo spoedig mogelijk met een
mma mee
oplossing komen zodat wij dat in ons programma
en het carkunnen nemen. Cs de Mosselkrauwers zullen
art.
navalsseizoen beginnen op woensdag 2 maart.
uw van de
Zij gaan namelijk al 15 jaar naar een bijgebouw
andicapTragel in Terneuzen waar verstandelijk gehandicapaar
ten wonen. Deze mensen genieten als we daar
langs komen met de Prins, Nar en de Raad we
sje,
doen samen een polonaise we eten een kaasje,
worstje en ga zo maar door.
Carnaval in Philippine gaat ook gewoon
door al is het wel eens met horten en stoten
maar we gaan door!
Op vrijdag 4 maart 2011 zal het echte werk
beginnen voor de Mosselkrauwers met de
scholen. Op dinsdag sluiten we af om 11.11
uur door het uitkleden van de Prins, Nar,
Jeugdprins en prinses en hofdame.
alsWij Mosselkrauwers wensen alle carnavals-

vrienden en vriendinnen en prettig en leutig Carnavalsseizoen 2010-2011 toe. Alaaf, alaaf, alaaf!!
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rs
De Papzakke

een eerste prijs?

weer een uitdaging. Volgens hem komt
’t weer helemaal voor
elkaar. Wij waarderen
dit enorm. Het wordt dit
jaar heel spannend voor
onze Carlo! We hopen wel dat we van
het jaar weer voltallig mee zullen lopen.
Het leek vorig jaar wel het verhaal van
de 8 kleine Papzakkertjes. De helft van
de Papzakkers was gevallen door verschillende soorten ”glattigheid”.

Dit smaakt naar meer!
Beste Betekoppen,
Jullie mogen gerust weten dat wij nog
steeds een beetje met ons hoofd in de
wolken lopen. Want een eerste prijs
winnen, dat zijn wij natuurlijk niet gewend. Maar zoals ze wel vaker zeggen:
alles went. Dit smaakt zelfs naar meer.
Vorige week hebben we onze eerste
vergadering van dit bouwseizoen gehad.
Carlo had voor ons weer van die heerlijke Pimpel met daarbij van de keer lekker
koek. Koek vinden wij namelijk heerlijk. Lang vergaderen was van de keer
niet nodig, want ons idee werd vorige
carnaval al geboren. Onze traditionele
opening van carnaval ”Pimpeltjesavond”

was vorig jaar bijzonder geslaagd.
Deze keer was de Rijnvaart omgetoverd
tot een afhaalcafé. Je kon je bestelling
alleen doorgeven door een klein luikje
(bij velen van jullie waarschijnlijk bekend van de Chinees). Als het belletje
even later klonk ging het luikje snel
even open om je biertje of frietjes met
Joppiesaus aan te geven. Waarom Joppiesaus? Nou omdat dat volgens onze
frietenbakker de saus der sauzen is. Dan
zijn wij de beroerdste niet om dat eens
uit te proberen. Voor Pimpeltjesavond de
komende carnaval hebben we weer een
schitterend idee. Moeilijk uitvoerbaar,
maar voor onze technische man die dit
elk jaar weer voor ons wil doen is het

Bij twee van ons waren de gevolgen zo
ernstig dat ze niet mee konden lopen in
de optocht. Gelukkig was er een ”oud
Papzakker” en een ”Ventje” bereid om
mee te lopen.
Tot mee die dagen en houd jullie recht,
dat gaan wij van het jaar in ieder geval
ook proberen.
Carnavalsgroeten van
de Papzakkers

BETEZAADJES

KLEURPLAAT

Dit is de kleurpla at
van:

Naam: ........................................................ Leeftijd: ...................
Adres: ................................................................................. Woonplaats: ......................................................
BELANGRIJK: Inleveren van je kleurplaat voor 27 februari 2011!!
Telefoon: ............................................................................

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

