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Al 55 jaar lol
en
leut
in
Sas!
En dat hebben we gevierd!

DE BETEKOP 2012 - DE LEUTIGSTE KRANT
ANT VAN BETEKOPPENSTAD!

de Betekoppen op internet

www.betekoppen.com
pp

jullie gids mee die daoge!
Bezoek ons ook
op Facebook en wordt
lid
van onze pagina!!
Link door naar de Bete
ko
Fotosite.nl, veel foto’s ppenva
Betekoppencarnaval en n het
vanaf 2003, ook veel een archief
foto
5x11 feest in Beteko ’s van het
ppenstad!

colofon
Carnavalskrant de Betekop wordt eens per jaar uitgebracht door carnavalsstichting ”de Betekoppen”
uit Sas van Gent. De leutigste krant van Betekoppenstad en omstreken wordt al vele jaren samengesteld voor en door carnavalvierend Sas van Gent.
Dit jaar bestond de redactie uit:
Hooftredaksie: Robin van der Hooft
Kreatief brein (en zo véé meer): Eddy de Maaijer
Redaksieléje: Brian Meesen, Maarten Hemelaar,
Marcel Vinke en Piet Scheele
Verder danken wij uiteraard iedereen die op wat
voor manier dan ook een bijdrage aan deze krant
heeft geleverd. In het bijzonder een woord van
dank aan Wout de Bock voor wederom een fraaie
kleurplaat en Paul Schelstraete voor het vele
fotomateriaal dat in deze krant gebruikt mocht
worden!

inschrijvingen
Grote carnavalsoptocht
en Lichtparade

Complete programma
vo
carnaval, voorstelling or
leden
Raad van Elf, jury-uitsl
ag
van alle optochten, ve en
el
links naar groepen, dw
eilbands enz. enz.

iedere Sasseneir een nieuwe

Betekoppenvlag!
Net als ieder jaar verkopen we ook dit jaar weer prachtige Betekoppenvlaggen.
Inmiddels is heel Sas wel al aan de vlag zou je denken... Niet dus! Zo hangt op de
kaai nog niet aan iedere gevel zo’n mooie nieuwe Betekoppenvlag!!
En in de Zuidstraat, Paul Krugerdreef, de Kloosterlaan, het Bolwerk, de Westdam,
Vierambachtenstraat en tal van andere Sasse straten kunnen er nog veel meer
vlaggen bij! Het zou toch leuk zijn dat iedere (en dan bedoelen we ook écht
IEDERE) Sassenaar zo’n prachtige Betekoppenvlag buiten
heeft hangen mee die dagen?
En heeft u er al één? Geen nood, geef er één cadeau!
’t Schijnt dat ze daar in het oosten van ZeeuwsVlaanderen heel blij mee zijn.
Oh ja, uiteraard zijn de vlaggen weer te koop op de bekende
voorverkoopadressen voor het luttele bedrag van 25 euro!
De bekende verkoopadressen zijn:
Leo Dezutter, Nieuwe Bosstraat 1, Sas van Gent
Robin van der Hooft, Westdam 9, Sas van Gent

Wanneer?
Vrijdag 27 januari 2012 van 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 28 januari 2012 van 16.00 - 18.00 uur
Waar?
Café Reseda, Noordweststraat 11 te Sas van Gent

Dweilbandfestival
Wanneer?
Tot en met donderdag 16 februari
(donderdag voor carnaval).
Waar?
Vanachter de computer via: info@betekoppen.com

Uitslag trekking
loterij 11-11-11
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs

nr.
4415
1667
0894
0555
4095
3590
4197
1957
0073
2977

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

nr.
1398
0636
2051
0697
3960
0593
0504
2931
2681
4094

Prijzen voor 1 maart 2012 af te halen bij:
Robin van der Hooft, Westdam 9
4551 GA Sas van Gent
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Belangrijk! Wijzigingen in de categorie-indelingen voor de grote optocht
Het ’reglement en jurycriteria van
de optocht’ is iets aangepast dit jaar.
Nou zullen de meeste carnavalsvierders daar niet echt wakker van
liggen, maar toch is het goed om de
aanpassingen te kennen.
Immers, het was alweer van 2007 geleden dat er voor de laatste keer een
komma en een woord waren veranderd.
Maar in een dynamische tijd vraagt ook
het reglement en de jurycriteria erom actueel te zijn en helemaal voorbereid aan
de wensen van vandaag.
De bedoeling van de wijzigingen, die
zich met name afspelen in de voorwaarden bij bepaalde categorieën, is vooral
om de spanning in die catego-rieën nog
meer te verhogen.

Van d’un burhemeester…

Wagens:
Tot op heden kennen we bij de categorie Wagens een A- en een B-klasse. Het
onderscheid werd alleen gemaakt door
de lengte en hoogte van de wagens. De
afmetingscriteria zijn vervallen. Dat betekent dat alle wagens die de strijd willen aangaan in deze topklasse, kunnen
inschrijven. De A-klasse is de trots van
Betekoppenstad en kent een uitermate
hoog kwalitatief niveau van bouwen.

minste 1 (één) jonger is dan 16 jaar én
tenminste 1 (één) ouder is dan 16 jaar.
Door deze indeling geven we iedereen
de kans om in te schrijven in de categorie die hen het beste past.

Enkelingen en duo’s:
Het aantal deelnemers in deze aparte
categorieën was in de laatste jaren erg
gering. Daarom voegen we beide categorieën samen en rekenen we op een

De B-categorie staat vanaf nu open voor
iedereen die wil inschrijven met een
wagen, maar niet in A wil uitkomen.
We hopen dat daardoor meer verenigingen zullen inschrijven, ook van buiten
Betekoppenstad. Let wel: de voorwaarden, jurycriteria en reglementen zijn
hier verder niet veranderd.

Groepen:
Voor de groepen wordt het allemaal
wat overzichtelijker. Je hebt de jongere
categorie A (tot 16 jaar). De B-categorie
kent geen leeftijdscriterium meer, iedere
groep van tenminste 5 personen is hier
welkom. In de C-categorie is de voorwaarde dat er van de groepsleden ten-

Van Grootvorst Addelein I...
Beste Betekoppen, Carnavalsvierders
en feestvierders,
Beste Betekoppen en andere carnavalsliefhebbers in onze mooie gemeente Terneuzen, dames en heren, jongens en meisjes,
Afgelopen november hebben we al mogen
voorproeven bij het 5x11-jarig jubileum
van Carnavalsvereniging ‘De Betekoppen’,
maar binnenkort begint dan toch echt Carnaval! Het leukste en gezelligste feest voor
iedere generatie. Ook dit jaar vertrouw ik
weer op de goede voorbereiding waardoor
dit feest op rolletjes loopt.
Zeker hier in Sas is voor veel carnavalsvierders carnaval een favoriete vorm van
vrijetijdsbesteding. Daar kruipen dan ook
stiekem heel wat uurtjes in. Dat geeft helemaal niet, want het mooie van voorbereiden is de voorpret en de gezelligheid die
je hebt als je er samen aan bezig bent. Dat
maakt het feest er alleen maar mooier op!
Het samen voorbereiden gaat naadloos
over in het samen vieren. Ik vind, en ik
weet zeker dat velen het met mij eens zullen zijn, dat carnaval een enorm mooi en
gastvrij feest is. En ieder jaar weer komen
die dagen terug. Ik ben erg benieuwd
hoe mooi de wagens en kostuums er dit
jaar weer uit zullen zien. Maar met jullie
enthousiasme en inzet ieder jaar weer,
kan dat niet anders dan indrukwekkend
zijn. Want ik heb het gevoel dat de creaties
ieder jaar weer spectaculairder en mooier
zijn.
Ik zal op Carnavalszaterdag met veel
plezier traditiegetrouw de sleutel van
Betekoppenstad uit handen geven en voor
de feestelijke dagen aan de prins toevertrouwen.
Ik wens jullie een erg gezellig carnaval in
Betekoppenstad toe.
Veel plezier en tot ziens tijdens carnaval!
Jan Lonink,
Burgemeester
van Terneuzen

gezonde en heerlijke strijd.
De bedoeling van deze aanpassingen
om de optocht van Betekoppenstad
nog spannender en aantrekkelijker
te maken. Aantrekkelijker voor het
publiek, maar ook spannender voor de
deelnemers.
En als er hierdoor nog meer deelnemers vanuit de hele regio mee kunnen
doen, dan is het carnaval in Sas (alweer…) de grote winnaar.

De laatste jaren ben ik niet meer zo
actief bij de Stichting en zijn jullie van
mij niet meer gewend dat ik een stukje
in deze geweldige krant schrijf. Deze
gelegenheid wilde ik echter niet voorbij
laten gaan: 55 JAAR GEORGANISEERD
CARNAVAL IN ’T SAS, meer dan een
halve eeuw dus!

Carnavalsstichting ”de Betekoppen”
wenst u een leutig carnaval en
bedankt iedereen die op wat voor
wijze dan ook een bijdrage heeft
geleverd aan de organisatie van het
Sasse carnaval.

Carnavalvieren doe we echter al veel
langer, al in de tijd van de Spanjaarden
(misschien is er nog wel een masker
gevonden bij het uitgraven van de Meulenberg). Hen zijn we dus eigenlijk veel
dank verschuldigd want zonder de Spanjaarden hadden wij waarschijnlijk geen
carnaval gehad en zeg nou zelf: Sas zonder carnaval, dat kan natuurlijk niet.
Dit carnavalsjaar wat begonnen is op
11-11-’11, is een jaar vol festiviteiten en
extra’s die we anders niet hebben, we
kregen zelfs een nieuw Betekoppenlied,
een heel leuk kaartspel waarin iedereen
ongetwijfeld nog wel bekenden ziet,
in september was er een quiz om de
oprichtingsdatum te vieren en niet te
vergeten het mini-carnaval op 11,12 en
13 november. Wie doet ons dit na? We
zullen weer 11 jaar moeten wachten op
zo’n extraatje. Als Grootvorst der Betekoppen wil ik de commissie 5 x 11 dan
ook danken voor de organisatie en realisatie van dit geweldige feestweekend.
Maar... Om het feest compleet te maken
vieren we natuurlijk ook het ”gewone”
carnaval met de 55ste optocht.
Nog meer dank, respect en bewondering heb ik voor de Raad van 11. Een
groot compliment ook, want ik weet uit
ervaring hoeveel tijd, werk en doorzettingsvermogen er nodig is om 4 dagen
van lol en leut weer organisatorisch rond
te krijgen.
Ik hoop dan ook dat jullie allemaal carnaval 2012 met ons mee gaan vieren

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

Ook willen langs deze weg gebruik
maken om onze hoofdsponsors
Royal Nedalco en Cargill Benelux BV
alsook Nobus advocaten en Elsta
te bedanken voor hun bijzondere
bijdrage aan het Sasse carnaval.

en dat we er met zijn allen een feest
gaan maken wat (wederom) zijn
weerga niet kent. Alle ingrediënten
zijn er al: Men neme een Prins, zijn
Raad van Elf, de wagenbouwers, Harmonie, Showband, de dweilbands en
alle feestvierders, gooi het allemaal
samen in een bete-net, even goed
door elkaar schudden en je hebt een
feest wat carnaval heet, en het mooiste is: het blijft 4 dagen vers.
Tot slot vraag ik iedereen het nieuwe
betekoppenlied, als het zo uitkomt
uit volle borst mee te zingen, toch op
zijn minst het refrein. Jullie kunnen het
lied vinden op www.5maal11.nl
Voor nu wens ik jullie alvast een geweldig leutige en gezellige carnaval
en we komen elkaar vast wel eens ergens tegen.
En dan dit nog: zeveren mag,
als het maar leutig is!

rs
De Hoofdsponso
van het
!
Sasse carnaval

n
n o b u s advocaten

Tevens ook een woord van dank
voor Burgemeester en Wethouders,
Dienst Openbare Werken, Politie,
Middenstandsvereniging Sas*, Sasse
Horeca, adverteerders in de Betekop
en uiteraard de Sasse bevolking!!
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Beste Betekoppen,
Over het concrete begin van het Betekoppencarnaval doen verschillende verhalen
de ronde; niet alleen mondeling, maar ook in de kranten en andere publicaties. Uiteindelijk kan er natuurlijk maar één de juiste zijn. Ook ik ben eens in de archieven
gedoken om te kijken wat er allemaal te vinden is over het ontstaan van het Betekoppencarnaval. Ik kwam tot de volgende ontdekkingen:
Een korte samenvatting:
In de PZC van 11 februari 1949 staat een artikel met als kop ”De carnavalskwestie
g
te Sas van G
Gent,, een adres aan H.M. de Koningin.”

De mensen die toen hierin zitting hadden waren Eugène Andriessen, Jaap
Berkhout, Jan Braat, Piet Goossen, Jaap Heida, Carl Hortsmann, Guust Inghels,
Michel Inghels, Bertus Lambertus, Ernstest Martens, Ben Mulder, Willy Slock,
Rie Stubbé en Elidor Vermeulen.
Op 11 en 12 november 2011 hebben we op grootse wijze gevierd dat Carnavalsstichting de Betekoppen 55 jaar bestaat. Sas van Gent was voor 2 dagen
Betekoppenstad en alles ademde weer carnaval. Hoogtepunt van het jubileumweekend was zonder twijfel het Bal Masqué in de suikerloods. Iedereen was
gemaskerd en oude tijden herleefden.
Je kunt je afvragen hoe het carnaval in Betekoppenstad er had uitgezien als die
groep carnavalvierders niet op 23 september 1956 de eerder genoemde Stichting hadden opgericht.
Deze gedenkwaardige Dag van Weleer moeten we dan ook koesteren. Ze heeft
ons immers al 55 jaar lang georganiseerd carnaval vol lol en leut gebracht in
Betekoppenstad en we moeten er met z’n allen dan ook alles aan doen om dit
nog vele jaren in stand houden!!
Tot slot is een woord van dank op zijn plaats voor het 5x11 comité. Deze groep
enthousiaste Betekoppen hebben ”Het Feest van Weleer” en alles er omheen
bedacht en uitgevoerd. Het resultaat was geweldig en zal zeker in ieders herinnering blijven hangen.
Rodney Hofman, Peter Frusch, Natasja Berkhout, Toon Vereecken, Jan Vinke,
Marlon van Mol, Alex de Graeve en Maarten Hemelsoet, namens alle Betekoppen, van harte bedankt voor al jullie inspanningen!
18 t/m 21 februari 2012 vieren we weer met z’n allen ons Betekoppencarnaval. Ook dit jaar zal het weer een fantastisch feest van lol en leut zijn, waar we
allemaal ons aandeel in hebben.
In ’t Saaas daar vieren w’altijd carnaval en we maken heel veel leut,
In ’t Saaas daar kunnen we goed fee-eesten mee wat bier
en soms ook een neut...
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dagen voor dit artikel besloten om een subsidieverzoek voor de carnavalviering van
de raadsagenda af te voeren en tevens geen toestemming te verlenen voor een optocht. Het bleek een oud conﬂict te zijn, dat weer opleefde. In de twintiger jaren had
een vroegere burgemeester de carnavalviering ook al willen afschaffen. De burgerij
verzette zich hiertegen en richtte een zg. adres aan H.M. Koningin Wilhelmina, die
uiteindelijk besliste dat de carnavalviering in Sas van Gent in de oude vorm zou blijven bestaan.
In het adres dat nu was gericht aan H.M. Koningin Juliana werd haar bericht dat het
plan was opgevat om de carnavalviering luister bij te zetten door het organiseren
van een gekostumeerde optocht van gemaskerden. Ook werd ze er op gewezen, dat
een optocht met carnaval een geschikt middel was om de aandacht te vestigen op
Sas van Gent. Uiteindelijk werd er verzocht aan de Koningin dat de burgemeester
bevel zou krijgen om de vereiste toestemming te geven voor een carnavalsoptocht
op zondag 27 februari 1949.
In de PZC van 1 februari 1989 staat een artikel dat gaat over 33 jaar optocht in Betekoppenstad. Erelid van de Betekoppen Guust Inghels wordt hierin geïnterviewd.
Hierin valt te lezen, dat na een ﬂinke onderbreking van jaren (het verzoek aan de
Koningn in 1949 lijkt niet door haar gehonoreerd te zijn) in 1955 diezelfde burgemeester Den Boer toestemming gaf om een carnavalsoptocht te houden. Het begon
ermee dat het orgel van het café van Bram le Coq werd afgebroken. Met de pijpen
van dat orgel bracht een groep carnavalsvierders een serenade c.q. smeekbede bij
de burgemeester, die uiteindelijk overstag ging en toestemming gaf voor het houden
van een stoet. En zo werd de optocht in Betekoppenstad nieuw leven ingeblazen.
In 1956 werd er in Betekoppenstad weer een carnavalsoptocht gehouden. Wie deze
optocht precies hebben georganiseerd is niet precies bekend, maar op basis van notulen van de gemeenteraadsvergadering is het aannemelijk dat dit dezelfde mensen
waren die op 23 september 1956 de ”Stichting het Sasse Carnaval” oprichtten.
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Van onze’n Vliehende Reporter:
Over Betekoppe van vèr of éél ver weg...

Zêêland
land
and
nd verhrijst!
verhrrijst! En
n dee bevolking
bev ingg in Zêêuws
Zêêu
uws
ws Vlaondere
Vl on
krimpt! Nou heloof ik vast wel dà iedere Sassenèr èlluk jaor
wel wà hrijzer wor, en mee dà me’n ouwer worre ok un stukje
korter, maar ze gaon me daor bij de PeeZetSee nie vertelle da
ta ok voor Betekoppenstad geldt. Want die Betekoppen, da’s
toch een éél appart volkje! En allez, mee carnaval èn we over
Betezaod niet te klahu, en in de cafés is’t mee die daoghe toch
ok altijd weer hartstikke druk! Toch waore ze daor bij de redaksie van De Betekop nog nie zo zeker van. En daorom èn ze
beslote om mij, ulder Vliegende Reporter, is naor buite te sture
om op onderzoek uit te gaon. ’k zijn wel te wete hekomme
dat’er mee die daoghe juist éél veel mense van vèr weg naor ’t
Sas komme om carnaval te viere! En om dà te bewijze èn ik bij
al die mense een interview af henome! En da’s nie niks ôôr!!
Sommihu kome zelfs van éél vèr! Zij jij ok benieuwd van waor
ze allemaol naar ’t Sas komme mee die daoghe? Dan moe je
mijn interviews ier onder maor is lézù!

Oe éét je en van wie zij jij d’er één?
Ans: Ans van der Giessen, de dochter van Wijnand en Greta
Femke: Femke Staelens, dochter van Ronny en Linda Staelens
Oe oud zijn jullie?
Ans: 31Femke: 31
Waor woon je en waorom?
Ans: Rotterdam, ik heb daar gestudeerd en werk in Delft
Femke: Breda. Ik ben hier naar toe verhuisd om te studeren en
sindsdien blijven ’hangen’
Oe ver is da van’t Saaass??
Ans: 130 kilometer en Breda 110.
Hoe lang zijn jullie al ”weg” uit ’t Saaass?
Ans: Al weer 13 jaar. Van toen ik 18 was
Femke: Sinds mijn 17e, dus inmiddels alweer 14 jaar
Wat is voor jullie de reden om ieder jaor weer carnaval te
komme viere in Betekoppenstad?
Ans: Ik ben opgegroeid met carnaval. Al sinds ik me kan
herinneren namen mijn ouders mij mee om carnaval te vieren.
Op mijn 17e ging ik in de Geus werken als bijbaan en sinds die
tijd werk ik eigenlijk elk jaar 4 dagen met carnaval. De sfeer is
daar zo enorm goed, dat ik me eigenlijk niet kan voorstellen om 5
dagen voor de bar te staan in plaats van achter de bar. Het is zo fijn
om mensen gelukkig te zien. Samen met Femke zitten we vaak al
maanden van te voren te brainstormen hoe we verkleed gaan achter
de bar, want elke dag heeft een ander thema in de Geus
Femke: Geen haar op mijn hoofd die er aan denkt om in Breda
carnaval te vieren. In Sas is het gezellig, je kent iedereen, zeker na
al die jaren achter de bar bij Paul.
Oeveel daoghe ben je met carnaval in ’t Sas te vinde?
Allebei in koor: 5 dagen!!
Waar slaop je mee die daoghe?
Ans: Op vrijdag bij Boontje. Da’s traditie, omdat ik zaterdagmiddag
begin met werken en Paul ’s ochtends altijd zorgt voor een fijn
ontbijt en de de rest van de carnaval in de Bhstraat.
Femke: Bij mijn ouders.
Ben je lid van een wagenbouwersvereniging, loopgroep, stao
je misschien achter de bar of kom je hewoon om hezellig
carnaval te vieren?
Ans: Ik sta nu 14 jaar met veel plezier achter de bar in de Geus!
Femke: Sta sinds mijn 17e achter de bar bij Paul. Ik ben samen met
Ans vd Giessen begonnen en we doen dit nu 14 jaar.
Wat is jullie favoriete carnavalsdag en waorom?
Vrijdag, onze enige vrije dag en altijd samen op pad. Beter dan dat
kan niet. En dan is het ook goed, daarna hoor ik alleen nog achter
die bar thuis. Maandag: komt er altijd een groep in het cafe en die
verwachten een feestje. Wij weten dat en zijn er voor carnaval ook
al mee bezig, we proberen het zo leuk mogelijk te maken voor hen.
En dinsdag, die laatste dag vol vermoeidheid, maar er toch helemaal
voor gaan. Zeker omdat we sinds onze Kiss act van een aantal jaar
geleden, er ieder jaar weer een feestje van proberen te maken.
Misschien è je verder nog iets te melden of wil je wat kwijt?
We horen met carnaval achter die bar in de Geus thuis. Samen met
het andere personeel doen we ons best om het zo leuk mogelijk te
maken voor iedereen. Dat is voor ons carnaval, keihard werken en
het anderen naar hun zin maken (en zelf uiteraard goed feesten
achter die bar). We spreken met het personeel onderling af wat we
aan trekken. Iedere dag en ieder jaar weer wat anders. Het ziet er
ook veel gezelliger uit dan boerenkielen achter de bar.

Oe éét je en van wie zij jij
d’er één?
Sanne, ik ben import. Op mijn
6e zijn mijn ouders (Ineke en
Gerrit-Jan, ook wel eens in de
Sasse kroegen te zien) verhuisd
naar het Sasse.
Oe oud ben je??
Iets onder de 30 en precies zo
oud als jou! (de Vliegende reporter van de Betekop, red.)
Waor woon je en waorom?
Ik woon in het bourgondische
Breda. Op mijn 17e ben ik hier
gaan studeren, daarna ben ik
zelfs nog even ’boven de sloot’
gaan wonen en studeren, maar
daar bleken de mannen niet
zo leuk. Vervolgens ben ik die
dus maar gaan zoeken in verre
landen, maar die uit Sas blijken
toch het leukst. Hij wilde alleen
niet boven de sloot komen wonen. Toen hebben we een compromis moeten sluiten; wel een
stad, maar dan wel een met een
dorps karakter en waar ze ook
weten wat carnaval vieren is.
Oe ver is da van’t Saaass??
Vanaf mij thuis naar de pomp
precies 111 kilometer!
En oe lang ben je al ”weg” uit
’t Saaass?
Uhm… 29-17= 12! Wow, dat is
al best lang…
Wat is voor jou de reden om
ieder jaor weer carnaval te
komme viere in Betekoppenstad?
Eens een Betekop altijd een

Beetekop! In
Betekop!
I Breda
Bred
eda kunnen
k nen ze
ku
z
het ook wel, maar dat is toch
lang zo leutig niet als in Sas. In
Sas ken je (bijna) iedereen en is
het echt een feest met traditie
voor jong en oud. In Breda is
dat toch heel anders… daar
moet je ook naar de dorpen
om het goed te vieren. Het is
voor mij ook bijzonder omdat
alle vrienden met die dagen
dan weer naar het Sasse komen
en dit maakt het dubbel feest!
Sinds vorig jaar zit ook ook nog
bij een bouwclubje ’Wie me
doar en’! Een vereniging zorgt
ook voor wat extra leut!
Oeveel daoghe ben je met
carnaval in ’t Sas te vinde?
De laatste jaren haak ik de
dinsdag af… Tja, ik wordt ook
een jaartje ouder he...?
Waar slaop je mee die daoghe?
Bij mijn schoonouders, daar is
het mee die doage goed toeven! Maar mijn Deurdouwerbroertje heeft onlangs ook zijn
nieuwe huisje betrokken en
daar komt ook een logeerkamer, dus wellicht dat ik dit jaar
daar eens ga kijken wat hier
voor ontbijt wordt geserveerd!
Ben je lid van een wagenbouwersvereniging, loopgroep,
stao je misschien achter de
bar of kom je hewoon om
hezellig carnaval te vieren?
Familie van een Deurdouwer,
maar lid dus van ’wie me doar
en’. Vroeger altijd achter de bar
in d’Ouwe Brug, maar nu is dat
vaak nog maar enkele minuten… De andere kant is namelijk (bijna) net zo gezellig!
Wat is je favoriete carnavalsdag en waorom?
De maandag natuurlijk! Omdat
de wekker dan om 9 uur gaat;
het gevoel wat dan door je heen
gaat; onbeschrijfelijk! De gezelligheid, de creativiteit en tradities; dat is het hoogtepunt van
carnval in Betekoppenstad!
Misschien è je verder nog iets
te melden of wil je wat kwijt?
Carnval vieren doe je in Betekoppenstad!!

Oe éét je en van wie zij jij d’er één?
Alexander, kzijn d’r een van De Meij
Oe oud ben je??
Ik ben van ’73, dus reken maar uit!
Waor woon je en waorom?
Tegenwoording woon ik in Cyprus,
vanwege mijn werk... daarvoor in Italië
Oe lang reis je d’er over naor ’t
Saaass??
Dà ank’t er vanaf, oe lang dà je voor de
brug staot…
En oe lang ben je al ”weg” uit ’t
Saaass?
Sinds 2002. Da’s nu alweer zo’n 9 jaor
heleeje.
Wat is voor jou de reden om ieder
jaor weer carnaval te komme viere in
Betekoppenstad?
Eigenlijk kom ik niet zo vaak meer naar
Sas tijdens de carnaval. Laatste keer
was in 2004 of 2005, te lang geleden
voor een Sassenaer, maar daar komt
hopelijk verandering in. Gelukkig kan
ik de carnavalsfoto’s bekijken die op
Betekoppen.com worden geplaatst en de
stoet via de webcam. Zo krijg ik toch nog
wat van de sfeer mee tijdens die daoge in
’t Sas.
Oeveel daoghe ben je met carnaval in
’t Sas te vinde?
Vee te weinig dus!
Waar slaop je mee die daoghe?
Overdag in en ’s avonds in ’t cafe,
’s nachts bij mijn ouders.
Ben je lid van een
wagenbouwersvereniging, loopgroep,
stao je misschien achter de bar of kom
je hewoon om hezellig carnaval te
vieren?
’k èn een blauwe maandag meegebouwd
bij De Deurdouwers. Da was in 1988.
Toen werden we 3e.
Wat is je favoriete carnavalsdag en
waorom?
De vrijdag. Maar ook de zaterdag, de
zondag en de maandag. Heeft geen uitleg
nodig denk ik zo. ;)
Misschien è je verder nog iets te
melden of wil je wat kwijt?
’k è niks meer te zévere.. ’t wor tijd da’k
weer is naor ’t Sas kom voor’n pint!!

Oe éét je en van wie zij jij d’er één?
Mijn naam is Han Stevens en ik ben van een
Betekop en een Koeter.
Oe oud ben je??
Ik ben bijna 4 x 11
Waor woon je en waorom?
Aan de voet van de Alpen. Kijken of er hier ook
suikerbieten groeien. Ik heb er al 3 gezien!
Oe ver is da van’t Saaass??
Poeh! Een heel eind rijden hoor!
Ik geloof zo’n 750 km.!
En oe lang ben je al ”weg” uit ’t Saaass?
Da’s weer al 6 carnavals geleden
Wat is voor jou de reden om ieder jaor weer carnaval te komme viere in Betekoppenstad?
Is er dan een andere plek mogelijk? Verschillende pogingen om het elders te vieren (om diverse redenen),
overtuigden mij steeds opnieuw dat niets boven Betekoppenstad gaat. Geweldig om ”iedereen” altijd weer te zien
en diepgaande gesprekken te voeren als: Oewist? En mee jou?
Oeveel daoghe ben je met carnaval in ’t Sas te vinde?
Altijd 1 of 2 te weinig.
Waar slaop je mee die daoghe?
Over de bareele, bij die Betekop en die Koeter (ook handig als oppas en dat doen ze erg graag!)
Ben je lid van een wagenbouwersvereniging, loopgroep, stao je misschien achter de bar of kom je hewoon
om hezellig carnaval te vieren?
Lid van de Marollen (Bouwmeester, gezien mijn achtergrond, maar de wagen past nooit in de auto of het vliegtuig
dus da’s jammer)
Wat is jullie favoriete carnavalsdag en waorom?
De vrijdagavond is wel favoriet. Eerste weerzien van vele andere Betekoppen!
Misschien è je verder nog iets te melden of wil je wat kwijt?
Ik kijk nu al weer uit naar de discussies na de stoet, een geweldige traditie!
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Het Feest van Weleer!
11, 12 en 13 november 2011

Er was van tevoren al veel over te doen geweest, na elf
jaar was het weer tijd voor een jubileumfeest van de
Betekoppen. 5 x 11 oftewel 55 jaar georganiseerd carnaval in Betekoppenstad was ditmaal de reden voor een
”feestje”. Velen vroegen zich af of het weer net zo groots
zou worden als elf jaar geleden, want ja... dat was toch
wel wat geweest!!
Maar zie, na een ofﬁciële formatieronde (Frank bedankt)
was er dan toch een heuse 5x11 commissie in het leven
geroepen. Dit illustere achttal zou er voor gaan zorgen
dat we over 11 jaar onszelf weer de vraag moeten stellen of het evenaren van dit feest überhaupt mogelijk zou
zijn!
Ondanks dat alles zich in het diepste geheim afspeelde
kunnen we ons wel voorstellen hoe de eerste vergaderingen eruit gezien moeten hebben. Zwetende voorhoofden,
klotsende oksels, holle ogen, hier en daar wat hyperventilatie, oftewel hoe moet het jubileumfeest vorm gaan
krijgen?? Een eerste idee was al snel geboren. Aangezien
één dag feest ook maar één dag feest is werd het idee
opgepakt om er nog maar wat dagen aan vast te plakken.
Vrijdag 11 tot en met zondag 13 november zou het dus
vervroegd carnaval zijn in Betekoppenstad.
De vraag ”wanneer” was dus beantwoord, de vragen
”wat” en ”waar” zijn de volgende uitdagingen! Ook de
kosten van het ”feest in wording” zijn niet onbelangrijk,
voor niets gaat per slot van rekening alleen de zon op
(als ’ie schijnt dan toch). Al snel werd het idee geboren
voor het ”Kaartspel van Weleer”. Met een knipoog naar
het verleden kon de opbrengst van dit kaartspel een feest
van de toekomst een beetje verder op weg helpen. Het
resultaat mocht er zijn, een heus collectors-item wat in
geen enkel Sas’ huishouden mag ontbreken was een feit!
Ook het thema van de aankomende festiviteiten was
bekend, ”weleer” was een term die we de komende tijd
nog veel in Sas zouden horen!
Naast het ”Kaartspel van weleer ” zou er ook een heuse
”Quiz van weleer” gehouden worden. Op zaterdag 24
september vond in een volgepakte Speye dan ook deze
”quiz aller quizzen” plaats. In Betekoppenstad was de
spanning vooraf goed voelbaar. Het boek ”van café tot
café” vond 11 jaar na dato weer gretig aftrek, het bekende beeldje werd op de meest onmogelijke tijdstippen
de maat genomen, oftewel: er staat wat op het spel! De
uitslag? Uiteindelijk gingen de Papzakkers voor de neus
van het Betekoppen-DB met de eerste prijs aan de haal,
chapeau voor deze dames!
Inmiddels werd ook duidelijk wat de plannen van het
feestcomité waren. Op vrijdag 11 november zouden we
ouderwets de kroegen afgaan, op zaterdag de 12e zou,
nog veel ouderwetser, in een grote ruimte gefeest worden. Maar ja, welke ruimte ging het worden? Uiteindelijk werd duidelijk dat de droomlocatie toch realiseerbaar
was, de suikerloods zou het toneel worden van één van
de grootste feesten van de laatste decennia! Na vele
jaren wederom een feest in een heuse fabriekshal, veel
gekker moest het niet worden!

En we hebben het geweten, wat een feestweekend was
het!! Voor de kleintjes begon de vrijdagavond met een
verlichte ballonnenoptocht. Wat een indrukwekkend
gezicht om al die verlichte ballonnen de lucht in te zien
gaan, ook de bijbehorende kindergezichtjes waren overigens erg de moeite waard.
Nadat alle Betezaadjes op bed waren gelegd was het tijd
voor de Betejacht voor volwassenen, vele teams hadden
zich hiervoor ingeschreven. Zo zagen we gevulde kliko’s
over straat racen, de welbekende spiraal in de vorm van
een heuse Betekop, een klein autootje tot de nok toe
gevuld met deelnemers, ”blaasvoetbal” met bladblazers,
”kunstzinnig” Betekopjes (maar dan net even op een
andere manier) beschilderen en ga zo maar door...
Om elf over elf vond de grootse bekendmaking van de
prins der Betekoppen plaats, ditmaal moest
Michelangelo zijn hoogtevrees overwinnen om van grote
hoogte z’n entree te maken op een volgepakte markt!
Ook de zaterdag was er eentje om in te lijsten. De aftrap
vond plaats in de Speye waar met een dikke knipoog
naar het verleden gebruncht werd onder het toeziend
oog van diverse ”Staf en Melda’s”. Oude tijden leken te
herleven!! De Betezaadjes waren, voorzien van schitterende hoeden, ondertussen ook weer van de partij,
oftewel tijd voor de Hoedjesparade die vervolgens door
de straten van Betekoppenstad trok. Aansluitend werd
de grootste kleurplaat ter wereld onthuld. Bij afwezigheid van de notaris (is ’ie ondertussen al geweest?) is
de kleurplaat door ”spraakwaterval” Frank van Hulle
en prins Michelangelo nauwkeurig opgemeten, een
wereldrecord was dan ook een feit! Na deze heuglijke
gebeurtenis mochten de kinderen terug de café’s in (jong
geleerd…..) om vervolgens hun hoed/hoofd te breken
over de diverse rebussen die in elk café te vinden waren.
Na aﬂoop van de receptie was het zaterdagavond dan
eindelijk de hoogste tijd voor het langverwachte Bal
Masqué. De tijden van weleer leken echt te herleven,
de wat jongeren onder ons vroegen zich hardop af of
het vroeger altijd zo geweest was? Wat een ambiance,
wat een schitterende locatie, wat een hoop gemaskerde
gezichten, kortom WAT EEN FEEST!!! Diverse muziekgezelschappen passeerden de revue, er was voor elk wat
wils!
Op zondag de 13e werd onder het genot van een harinkje (en een drankje) nagepraat over een tot dan toe
fantastisch feestweekeinde. De voorpret was al duidelijk
te voelen, hoe gaan ze dit over elf jaar in hemelsnaam
evenaren????
Namens carnavalvierend Betekoppenstad
bedanken we iedereen die dit fantastische feest
mogelijk heeft gemaakt. Een speciaal woord van
dank is uiteraard bestemd voor het feestcomité
welke dit lustrum bestond uit: Alex de Graeve,
Jan Vinke, Peter Frusch, Maarten Hemelsoet,
Marlon van Mol, Natasja Berkhout,
Rodney Hofman en Toon Vereecken.

DE BETEKOP 2012 - DE LEUTIGSTE KRANT VAN BETEKOPPENSTAD!

Commissies? Hoezo commissies?
De voorbereidingen voor de viering van 4 dagen carnaval in Betekoppenstad kosten best wel wat uurtjes
vrije tijd, daarom is de Raad van Elf in de voorbereiding opgesplitst in verschillende ”commissies”
die ieder op zich een stuk van de voorbereidingen op zich nemen,, opp deze pagina
p g stellen wijj ons voor:

Commissie n PR
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t
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Dit is de kleurpl
a

at van:

Naam: ........................................................ Leeftijd: ...................
Adres: ................................................................................. Woonplaats: ......................................................
BELANGRIJK: Inleveren van je kleurplaat voor 27 februari 2012!!
Telefoon: ............................................................................

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

BETEZAADJES

PAGINA
Beste Betezaadjes,
Nog heel even en dan is het weer zover! Eindelijk mogen
jullie je dan weer in je prachtigste creatie op straat laten
zien. Bij het jubileumweekend hebben we al gezien dat jullie
prachtige hoedjes kunnen maken, dus met de miniparade
komt het vast dik in orde! Niet alleen voor de papa’s en
mama’s hebben we een programma, maar zoals altijd
wordt er ook weer aan jullie gedacht. We zetten hieronder
even op een rijtje wat we voor jullie in petto hebben.
Vrijdag komen we de scholen bezoeken je hoort van je juf
of meester nog hoe laat we komen.
Zaterdag verwachten we jullie natuurlijk bij de sporthal
om jullie ballon op te halen.
Hierna vertrekken we samen naar de prins en we
zullen hem richting het oude stadhuis begeleiden. Na zijn
toespraak laten we de ballonnen bij het Beetje op en gaan
we de cafe’s in voor de Betejacht, er zijn natuurlijk weer
tal van leuke spelletjes voor jullie te doen!
Op zondag zien we jullie natuurlijk naar de mooiste
optocht van Zeeland kijken of je loopt natuurlijk zelf
mee...!
Maandag mag je misschien wel mee gaan leuren, wie
weet?! Wat gaan jullie aan de man proberen te brengen..?
Wij zijn benieuwd!
Dinsdag, helaas alweer de laatste dag, maar wel de
leukste! Eerst gaan we door ‘t Sas in onze allermooiste
creaties en daarna zullen we in de Speye weer genieten
van een leuk optreden van...? Ja dat verklappen we nog
niet! Hierna zal de Prins bekend maken wie er weer
prachtig gekleurd hebben en welke creaties de jury de
allermooiste vond.
Jammer, maar nu is carnaval alweer voorbij, maar je
kunt alvast gaan nadenken voor volgend jaar! We hopen
jullie natuurlijk allemaal weer te zien mee
”die doage”!
Alaaf!
De Raad van Elf
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55+feest op maandag...?

De vonken vliegen er vanaf!
Beste Betekoppen,
Vorig jaar voor de eerste maal sinds mensenheugenis het 55+-feest op de maandagmiddag.
Vorig jaar, na het verschijnen van de ”de Betekop”, kon je zo af en toe - als je een keer in Sas
kwam - wel eens horen: ”Ejje da’ ’ok geleze in
d’un Betekop over ’ut 55+-feest?” en: ”als da’
maor goe’ komt”, of: ”waarom veranderen ze
da’ nu weer... op d’ un maondag...? We zijn da’
nie’ gewend...”
Allez ja, in Sas hebben we natuurlijk zo onze
”tradities” en dat geldt zeker voor ons carnaval...
en iedere rechtgeaarde ”Sasseneir” houdt er niet
zo van dat met deze tradities wat ”gerommeld”
wordt... Maar ja, nood breekt wet, een leutige
55+-middag organiseren samen met een prijsuitreiking van de Miniparade in dezelfde zaal?
Tsja, dat gaat nu eenmaal niet...
Maar wat blijkt: een ”Sasseneir” is natuurlijk
niet voor één gat te vangen en of het nu op
maandag- of dinsdagmiddag is, de kans om de
bloemetjes eens goed buiten te zetten laat men
zich niet ontnemen... de grote zaal van de Speye
was op deze middag dan ook weer afgeladen vol
met carnavalvierders en dat hebben we (tot ons
plezier) geweten!
Zoals altijd werd de middag weer gestart bij
binnenkomst met de uitreiking van de 55Plus
Jaarmedaille en een kopje kofﬁe met gebak, maar
zo gauw de eerste tonen van de muziek klonken
was het: beentjes van de vloer, meezingen met
bekende krakers en de polonaise lopen!
Ook de korte bezoekjes van de kinderen en/of
de kleinkinderen ontbraken dit jaar weer niet op
het feest, samen met je kinderen of kleinkinderen (soms zelfs wel achterkleinkinderen!) eventjes goed lol en leut maken... wie wil dat nou
niet...?? Leutig om te zien!!

Ook dat is een traditie van ons carnaval, of je
oud of jong bent: Gewoon ”lol en leut” voor
iedereen! Onverwachts kwam tevens nog de
knotsgekke Dweilband ”Te Geen Naom” ook
op bezoek en trakteerden iedereen op enkele
spetterende nummers dweilbandmuziek... helemaal niets was deze band te dol: muziek maken, pintje drinken, meedoen in de polonaise...
natuurlijk haakten veel 55-Plussers direct in...
kortom de vonken vlogen er vanaf!
Iedereen uit z’n dak! Dat was pas feest!!
In de loop van de middag volgde er dan natuurlijk ook nog de traditionele verkiezing van de
meest carnavalesk geklede man en vrouw, met
daarbij de feestelijke uitreiking van de felbegeerde beker door niemand minder dan onze eigen
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DE CLUB VAN HUP
Betekoppu, ier weer wa nieuws over
de Club van Hup. Vorig jaar bestonne
we 33 jaor en ielde me een eele groote
rusepsie om 09.00 uur in de Rijnvaort.
Wa naome vreet veel mensu over de
vloer die an ons kwaome ﬂiesieteeru,
naomeluk 1, ja EEN, je lees ’t hoet,
welguteld een die a zo vroeg uit z’n nist
kon opden dinsdagmorgu. We nemmu
d’r vaneigus nie minder om gufeest.
Ook dees jaor zumme weer om
neehun uur ’s morgus bij Carlo van
de Rijnvaort aktu de preezansu geeve,
den dinsdagmorgu 21 feebruuwaorie
2012. We gaomu zoas huwoonluk
weer een hoet ontbijt hubruiku en
daarna ons jaorluksu toetje nuttuhu.
Wa da ta ga zijn moe me mee Kees,
alias Carlo, nog bespreeku. We nemmu
teehunwoordig weer een vervolg aan
ons ontbijt gebreeju, wan we hinge
me vroeger altijd eest naor ons moeder
Denies maar die is ons helaas ontvallu.
Nou gaon me rond de klok van elluf uur
om een borrel bij ons nieuve moeder,
Erna, de vrouw van ons voormalig lid
Eduwaord. Daarachter doe me weer ons

jaorlijkse rondje Sas,mee bezoeku aan
de diverse stammenees. Moestu juldur
is van hudachtu veranderd zijn en is wa
vroeger uit julder beddu komme, dan
kan je altijd is kommu kijku, wa voor
vreej surjeuze mannu wij zijn ammu
ons ontbijt zittu te veroburru,maa
wel om neehun uur ’s morgus, nie
laotur. Juldur weetu echt nie wa da
ju mist, wan een hoet ontbijt op den
dinsdagmorhu doe vreet goed, een goe
bodumpju lehhu en je kan t’r weer een
eele dag teehun an. Aﬁjn, doe t’r mee
da je wil, wij zijmmu daor in ieder huval
aonwezig mee z’n viere, naomulluk de
Voorzitter voor’t Leevu, Dierk, en onzu
leeje Antwan, Zjean en Rolan. En ook
vaneigus Kees, mee liefst een eelun
oop schoon persuneel achtur den toog
of op onzun schoot. En nie te vergeetu,
onze dienster, alli de die die a dons
eetu voorzet, naomeluk Beppie is t’er
vaneigus ook bij. Alli, musschiens tot op
dien dinsdagmorhu in de Rijnvaort of
’som weir els’ ( das Inguls) in ’t Sas.
Hroetu van De Clup van Hup
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Co

Meest carnaval
eske man:
Franco
oiiss de Coene

DE BETEKOP 2012 - DE LEUTIGSTE KRANT VAN BETEKOPPENSTAD!

OE BLAUW KAN JE ZIJN...
’n Vraog die veele zich wel ’s
stelle, en vaok geen antwoord
op krijge. Wij gaon deze
vraog dan ook op een duidelijke manier probeere te beantwoorde, op zo’n manier da
’n ieder ’t gao snappe (hoope we). Voorda we ier aon
behinne, moete we eerst vaststelle over wa voor soort
blauw we ’t nu eigelijk èn. Want alleen daor is al veel
voor te zegge. Daorom èn we de Dikke van Daole d’r
eve bij gepakt. Nee, niet die van Sluis, maor da boek
waor veel in stao, waor je eigelijk niks aon è.
1. ’n BLAUWTJE loope (dan è je nie echt je best gedaon)
2. Behoorlijk BLAUW zijn (dan è je zeker je best gedaon)
3. BLAUW zien (dan è je nie goe geluisterd naor je vrouw,
toen je je kiel aon trok)
4. ’n BLAUWE knoop zijn (dan kan je beter thuis blijve
mee die daoge)
5. BLAUW bloed èn (dan moe je niet naor Feye,
maor da betekent alleen maor da je d’n Prins ben)
Zoas we kunne leeze, is t’r wel eel erg veel mogelijk
mee blauw. En da’s alleen maor posetief, aongezien
onze kiele (meestal) ook blauw zijn. Ah je dan rondkijkt
mee die daoge zie je ook nog ’s ’n aontal mense werke
(ja, die zijn d’r ook mee die doage). Die loope gewoon
’n beetje rond, en

om nie op te valle, èn ze blauwe kostuums aon,
mee ’n blitse pet. Dus ’t blauw is eigelijk de
beste kleur om mee die daoge nie op te valle.
Daor èn ’n paor Betekoppe, mee wa lui van de
rest van Zeeuws Vlaondere, die ier al zo vaok
geweest zijn, da ’t onderand ook Betekoppe
zijn (alleen durve ze da thuis nie te zegge) ook
aon gedacht toen ze vorig jaor, nao ’t carneval,
besloote om maor weer ’s ’n nieuwe dweilbende op te richte. Di, om het aonbod van laif
muuziek in’t Sas (mee die daoge) nog wa op
te krikke. Nie as konkuurent van d’n erremenie (want die loope ook al in’t blauw), maor
meer as... daor zijn we eigelijk nog steeds nie
achter.
In ieder geval, vanaf alf april (nee, nie da ouwe café van
Velleman) zijn we maor ’s begonne mee bij elkaor te
koome om te proobeere wa muuziek te maoke. En da
lukte ook nog. We begonne altijd gelijk, en we stopte
meestal ook nog ’s tegelijk. Wa t’r tusse die momente
gebeurde, daor gaon we ’t maor nie over èn. Verder
probeere we zoveel mogelijk onze naom eer aon te
doen, oftewel... minimaol 1 feestje per maond is wel
noodzaokelijk. Di alles om er voor te zorge da we mee
die daoge d’r goe tege kunne. En da luk steeds beeter.
Nu eeve terug naor ’t carneval, want daor gao ’t ons
nog steeds om. Speele mee die daoge in de café’s
van’t Sas. ’T Leutigste wa je als muuuzikant kan
doen. Nou, da gaon wij dus ook doen. We beginne
nie op zaoterdag. Die avond is veel te leutig om te
misse. Wij èn besloote om de zondag, na d’n optocht
te gaon beginne mee speele. Dan is t’r ook weer
wa laif muuziek ekstrao op d’n zondag, want da’s
meestal nie echt vet op die dag. Op maondag gaon
we ook onze toer maoke, maor vanaf wanneer, daor
zijn we nog nie eelemaaol uit. ’N deel wil al vroeg
op pad (vanaf ’s ochtes al), en ’n deel pas vanaf ’s
middags. Nu èn we ’t wel over ’t speele mee ’n
instruument. Nie over op stap gaon, want da wille
ze allemaol wel. Oe lang we gaon speele op maondag weete we ook nog nie. Waorschijnlijk totda we
eelemaol blauw zijn. D’n laotste dag van’t carneval

(d’n dinsdag dus)
gaon jullie ons ook weer hoore en zien.
Echter pas ’s aovons. D’r zijn d’r nog een stel bij mee
kinders, en die wille mee loope in d’n kinderoptocht.
Die kinders dus.
Zo, nu èn we wel weer genoeg gezeverd ier. We gaon
nog ’s wa repeteere voor mee die daoge, zoda jullie
teminste kunne hoore wa we speele, want da hoore we
zelf soms nog nie eens. En wij weete dan nog wel wa
we speele. We wille ’n ieder langs deze kant alvast eele
leutige daoge wense. Da ’t weer daoge worde vol lol
en leut en veel jolijt. En af en toe ’n pint (zeker nao ’t
speele zijn die wel lekker).
De manne en vrouwe van ”Totjeblauwband”, waorvan
we nu één keer de naome gaon vermelde, wa ook gelijk
de laotste keer is:
Anton, Rosita, Loes, Lisa, Liesbeth, Sandra,
Cynthia, Ankie, August, Ilona, Huib, Lodewijk,
Carlo, Pascal (L), Johny, Irma en Pascal (P)
PEE-ES: Ah je wa meer over ons wel weete (we snappe zelf nie
da we da ier zette, aongezien wij ’t zelf nie eens wille weete), kan
je da vinde op onze wep-sait, want die èn we ook al. Dan moe
je op je kompjoeter ’t volgende intikke (ah j’m eerst aongezet è
natuurlijk): www.totjeblauwband.nl. Moch je ons zoeke, terwijl
we aon’t oefene zijn, dan kan je naar ”D’ouwe Brug” koome. Daor
repeteere we meestal. T’is dankzij Henny en Ronald en die lui van
d’n IJzergieterij da wij zo snel konde beginne.

WEER JUBILEUMJAAR
VOOR DE KOMMEEREN
Evenals onze Stichting De Betekoppen,
hebben wij wederom een jubileumjaar.
Als wij dit stukje schrijven is net het
programma voor 5x11 uit en moeten
de festiviteiten nog beginnen. Het
kan niet anders dan dat het een paar
geweldige dagen worden. Voor elk wat
wils lijkt ons en we kijken er dan ook
reikhalzend naar uit.
Ons jubileum zal iets minder uitbundig
gevierd worden in Betekoppenstad,
maar binnen de vereniging zal het zeker
een spektakel worden van ongekende
proporties. Zoals gewoonlijk starten we
ons jubileumjaar met de traditionele
jubileumviskaarting in ons clubhuis
De Reseda. De rest van het programma
moeten we nog in elkaar steken. Dit
moeten we allemaal tussendoor doen,
want als wij niet met carnaval bezig zijn
werken we nog gewoon en daar gaat
veel vrije tijd in zitten. Ongetwijfeld
hebben jullie rond deze tijd al meer
gehoord.
We hebben heel voorzichtig ook een
beetje plannen gemaakt om in het
jubileumjaar weer aanwezig te zijn in de
stoet. Als we het voor elkaar krijgen wat

er op tekening staat zal het wederom
groots worden. Wanneer we niet in de
stoet meedoen zullen we zeker op een
m
andere manier ons steentje bijdragen om
ook deze carnaval in ’t Sas weer tot het
mooiste feest van Nederland te maken.
Laat de boeren maar dussen...
n
De Kommeeren

Kaartspel van Weleer
In het kader van het 5x11 jubileum heeft het organiserend comite een speciaal kaartspel samengesteld. Een normaal kaarspel om mee te bieden, klaverjassen, jokeren of wat dan ook, maar met de meest uiteenlopende carnavalsfoto’s. Naast alle prinsen en narren laat het kaartspel een willekeurige
greep zien uit 55 jaar carnaval in Sas: mooie creaties uit de stoet, leuke acts
van de maandag, diverse verenigingen, van alles wat. Een kaartspel dus
wat bij iedere Sasse carnavalsvierder in de kast moet liggen.
Het is te koop bij diverse café’s, bakkerij de Putter en Recht door Zee,
voor slechts 5,50 Euro
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MIJN DAGBOEK

(13)

door Willy de Groff

55 jaar geleden was het Robert Lippens die op een sombere zaterdagmiddag van op de trappen van ons
stadhuis (géén gemeentehuis) aan
luisterend Nederland verkondigde
’Als je maor leute et’. Die dag startte
ons georganiseerd carnaval! Tot dan
kenden we vele jaren géén prins,
géén optocht, géén programma, maar
vierden we carnaval zomaar los uit de
hand. Sas van Gent eeuwenlang de
enige GEMEENTE die in Zeeland carnaval vierde.
Het waren de Spaanse bezetters die tijdens de Tachtigjarige Oorlog de Vastenavond vierden. Onze voorouders, ook
al echte Bourgondiërs, namen dat feest
over. Toen Alva met zijn trawanten
vertrok naar het land van Sint-Nicolaas,
bleven toch wel wat Spaanse gebruiken over met onder andere de viering
van de Vastenavond. Daar had men
toen niet genoeg aan en men gaf daar
toen overtuigd uitbreiding aan en het
carnaval was bij ons geboren. Carnaval
zag er vroeger als volgt uit: de vrijdag
was een normale dag, de zaterdag ook.
Máár de zondag trok onze stedelijke

harmonie ’De Vereenigde Vrienden’ er
op uit, vergezeld van enkele Sassenaren
vermomd met masker en de onmiskenbare carnavalskleding, ’s avonds
mondjesmaat enkele carnavalvierders
verborgen achter het Masker. De maandag kwam aarzelend op gang met het
leuren en de verdwenen traditie van je
man opsluiten en hem afdwingen dat
je als vrouw carnaval kon gaan vieren.
De dinsdag was de hoogdag, dan zag je
prachtige groepen, de familie Ducarmont was befaamd om haar prachtige
kostuums. Daar kwam in 1956 verandering in, de harmonie opnieuw in slagorde, werd op zondagmiddag vergezeld
van een groep gewapend met de pijpen
van een dansorgel van Bram le Coq,
bereidwillig afgestaan met de belofte
ze terug te brengen. De groep eindigde
voor ’Huize ’t Sas’ de ambtswoning van
burgemeester Reinhard den Boer. Daar
werd gevraagd wat hij dacht van een
groter georganiseerd carnaval. De burgemeester zelf afkomstig uit Zierikzee, had
al eerder een aanvaring gehad met enkele gemeenteraadsleden omdat hij twijfelde aan het nut van carnaval, was gezien het verzoek en de massale belang-

stelling overtuigd dat dit volksfeest bij
Sas hoorde en gaf onder luid gejuich zijn
toestemming. Het georganiseerde carnaval was geboren. Een Carnavalscomité
werd opgericht en begon voortvarend
te vergaderen en te organiseren. Nu
komt Robert Lippens in beeld. Ik schreef
een brief naar Jan de Troye chef reportagedienst van de VARA. Citaat: ’Jullie
gaan voor de opening van het jaarlijkse
carnaval altijd Naar Limburg of NoordBrabant, maar in Sas van Gent wordt al
honderden jaren carnaval gevierd, de
enigste stad in Zeeland’. Op donderdag
voor carnaval een telefoontje van Henk
van Stipriaan die zou de zaterdag van
het carnaval in 1957 naar Sas komen
voor een reportage. In die reportage
sprak Robert Lippens de in de aanhef gememoreerde woorden uit! De reportage
werd via een reportagewagen van toen
nog de NRU (Nederlandse Radio Unie),
met als technicus Kees Henni, uitgezonden van op het Wilhelminaplein, de
lijnen kwamen uit het postkantoor. Toen
naar Hotel ’Modern’ waar Frans de Kort
de eerste ’boerenmaaltijd’ verzorgde.
De rookworsten geschonken door toen
slager Adelein de Block, de boerenkool

gesponsord door groentenhandel Boutens en de aardappelen leverde de ambulante groentenman Van Sabben uit
Goes. De eerste optocht was al direct
indrukwekkend, de ouderen vierden
toen al op maandag hun feest in Hotel
Rotterdam en de kleinsten veroverden
de dinsdag. Het is nog zo! Toch was
vorig jaar de zaterdag iets anders. Met
trots kijken we terug naar de voorbije
55 jaren. Ik ben trots op ons carnaval
en heb de voorbije 55 jaren met groot
plezier aan dit feest deelgenomen, vele
jaren mag ik het al weken van tevoren
aankondigen en de laatste jaren aan
geheel Zeeuws-Vlaanderen en al langer, een deel van Noord-Vlaanderen,
informeren over de voorbereidingen.
Trouwens in ons gezin zijn we ook in
september begonnen met de voorbereidingen, wat in vele gezinnen het geval
zal zijn. Wij werken bij deze voorbereidingen grensoverschrijdend. Wij wensen jullie allemaal een goed - en om
te spreken met wijlen Robert Lippens
- ’als je maor leute et’...
Alaaaf en dat nog vele jaren...!

DE BETEKOP 2012 - DE LEUTIGSTE KRANT VAN BETEKOPPENSTAD!

”Wulder Blaozen
Oek Wérm”

Op het moment dat dit geschreven
wordt is het regenachtig, grijs en grauw
en somber buiten. Maar de Ratjetoeters
zouden de Ratjetoeters niet zijn als ze
zich daar iets van zouden aantrekken.
Ondanks dat het nog maar oktober is
zijn wij al volop bezig met de organisatie van het 4e Dweilbandfestival, wat
onder de titel ”Wulder Blaozen Oek
Wérm” al een behoorlijke reputatie
opgebouwd heeft.
De 3 vorige uitgaven waren een groot
succes en hebben wij leuke bedragen
kunnen doneren aan goede doelen,
want dat is ons streven: een goed doel
een stukje verder op weg helpen.
Ook dit jaar gaan wij weer met de
Stichting Joliande in zee. Deze stichting wil een woonvorm creëren voor
kinderen met een meervoudig complexe handicap. Nu het PGB wordt
teruggeschroefd denken wij dat alle
beetjes helpen dus ook ons ”beetje”.
Hadden wij de voorgaande festivals
bands die van ver weg kwamen en een
behoorlijke naam hebben in dweilbandland, dit jaar gaan wij voor bands
uit de, zij het wijde omgeving, want
ook hier lopen aardig wat goeie bands
rond.
Komt nog bij dat wij volgend jaar, dus

in 2013 ons eerste lustrum hopen te
vieren en dan willen we proberen uit
te pakken met een klapper. Een aantal
mensen waren al rond in ons brein
maar we gaan natuurlijk niet verklappen aan wie wij allemaal denken.
Maar goed, dat is voor volgend jaar.
Dit jaar wordt het festival gehouden
op zaterdag 4 februari op de inmiddels welbekende locatie bij Henny en
Ronald van Brasserie d’Ouwe Brug. De
entree is evenals vorig jaar € 2,00 en
ook zijn er weer leuke prijzen te winnen bij de loterij.
Natuurlijk hopen wij jullie weer allemaal te mogen begroeten zodat jullie
vast in de stemming kunnen komen
voor de carnaval die 2 weken later van
start gaat. Als jullie je goede humeur
meebrengen zorgen wij dat jullie een
geweldige avond hebben.
Rest ons nog jullie een geweldige carnaval te wensen en we komen elkaar
ongetwijfeld tegen op 4 februari.
Met muzikale groeten,
Stichting de Ratjetoeters,
William, Suzanne,
Loes en Jean-Pierre

ONS CARNAVAL EN DE MEDIA
((door
d
Willy de Groff)
IIn
n de bijdragen in de leuke ’5 X 11
K
Krant’, wordt steeds de zangeres van
IIndonesische
n
afkomst met het ’Brandend
Z
Zand’ opgevoerd als het amusementsssymbool
y
van ons carnaval. Maar andere
ggrote namen zijn haar voorgegaan, de
’’grote
g
zaal’ van de Glasfabriek was het
ccentrum van grote feesten die ver over
oonze grenzen te horen waren. We had-dden in een rechtstreekse radio uitzendding de ’Vijf seconden van Woef-show’,
w’,
ggepresenteerd door Herman Stok en
ggeproduceerd Co de Kloet. In deze show
’’The
T Ramblers’ onder leiding van de
llegendarische
e
Theo Uden Masman, ’The
E
Explosions’ uit Rotterdam, Imca Marina,
B
Ben Kramer en boven al voor het eerst
iin
n Nederland, Adamo en zijn familieledden. Niet ’In de Vuist’, van Willem O
D
Duys met de goudvissenkom, maar in
SSas van Gent bij ’De Betekoppen’ trad
ddeze beroemde Belg met zijn wat hese
sstem
t op, voor het eerst op in Nederland.
T
Tijdens deze uitzending viel de stroom
u
uit in de zaal, dat werd snel verholpen
m
maar de omroeper van dienst in Hilverssum
u (Jaap brand vertelde aan Luisterend
N
Nederland dat in Sas van Gent de stroom
w
was uitgevallen).
D
De andere dag veel vragen over die
sstroomuitval.
t
We hadden optredens van
LLouis Neefs (op wiens contract stond om
h
hoe laat hij moest optreden, maar nooit

de vermelding wanneer hij klaar was),
kent u dat liedje van Louis Neefs, ’Annelies uit Sas van Gent’?. Dat was zijn ode
aan Betekoppenstad.
We kenden in ’De Vlaanderen’ de
televisie-opname van het ’Mooiste carnavalslied’. Volgens Ivonne Verhelst van
de B.R.T., die de jury deed, had Jan Boezeroen gewonnen, maar uit de opname
bleek dat het Cocktail Trio had gewonnen. Enﬁn, allemaal herinneringen uit
deze 5x11 historie.
Nu kijkt men in Zeeuws-Vlaanderen
nog met wat jaloersheid naar ons, want
wij mogen ieder jaar weer opnieuw ons
’Betekoppen-carnaval’ wekenlang aankondigen, iets wat we dolgraag doen,
alleen duren voor ons de weken tot 18
februari langer dan die van u!

De jury en de toekomst
van Betekoppencarnaval
Wisten jullie dat de juryleden ook op de andere dagen dan alleen de zondag actief
W
zzijn
i met jureren? Want elke zondag tijdens de optocht zien we die mannen en vrouw
wen met rode en blauwe mappen rondlopen. Maar zeker ook op dinsdag is het een
zzware
w taak om de Miniparade te beoordelen. Honderden kinderen lopen verkleed,
zzijn
i met versierde wagens, wandelen tussen vader en moeder, of opa en oma en de
9
9-koppige jury moet dat allemaal met een kennersblik bekijken.
IIn
n de optocht lopen de nummers door elkaar, er is geen volgorde in te bekennen.
M
Maar dat hoort ook zo, het is de charme en de kracht van de Miniparade. Daarom
w
werken we al met gekleurde nummerkaarten, zodat we de categorieën snel kunnen
oonderscheiden. En ook de nummering hebben we aangepast, zodat ook aan het numm
mer is te zien in welke categorie een kind meeloopt.
E
En als de jury op het einde van deze optocht bij elkaar zit om de punten te tellen,
kklinkt elk jaar opnieuw de verzuchting: ”Wat is het toch moeilijk om deze prachtige
ccreaties
r
te beoordelen”. Het liefste zouden we alle kinderen de eerste prijs geven,
m
maar een gezonde strijd hoort ook bij carnaval. En daar horen dus winnaars bij.
H
Het is één van de dankbaarste, maar ook één van de moeilijkste taken voor het
jjurykorps.
u
Want we beoordelen wel de toekomst van Betekoppencarnaval, we stimulleren
e ze door hen te belonen met de
pprijzen die ze verdienen. En natuurlijk
h
houden we rekening met de noeste
aarbeid
r
die vader, moeder, opa of oma
h
heeft verricht. Natuurlijk zien we ook
dde zelfwerkzaamheid van de kinderren,
e dat krijgt altijd een streepje (en
eeen puntje…) voor.
M
Met grote ogen van verwachting
sstaan
t
de kinderen voor het podium te
h
huppelen bij de prijsuitreiking. Als de
P
Prins het podium opkomt en de uitsslag
l voorleest, heerst er bijna net zo’n
sspanning
p
als op zondagavond bij de
pprijsuitreiking van de ”grote” stoet.
B
Blij met een beker, nog blijer met de
m
medaille die iedereen ontvangt en het
aaller
l blijst met het zakje snoep dat ze
n
na aﬂoop ontvangen. Met in gedachte:
vvolgend jaar doen we het nog beter.
E
En dat garandeert dan weer de toekkomst van Betekoppencarnaval.
T
Theo Sarneel,
V
Voorzitter van de jury
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Gaat Pijke Zot weer voor goud of…??
Beste Betekoppen,
Wat een jaar was dat eej. Waar we al die jaren
alleen van hadden kunnen dromen, werd werkelijkheid. We hadden sinds 22 jaar weer eens
den eersten! Ik denk dat menig carnavalsvierder,
die aanwezig was op die beruchte zondagavond
tijdens de prijsuitreiking, kippenvel kreeg. Velen
lieten dan ook een traantje van geluk, maar op
zo’n bizarre avond mag dat. Want er was dan
ook keihard voor gebouwd en het had veel bloed,
zweet en tranen gekost.
Maar dan he? Zulke resultaten schept verwachtingen.
Want als je dan een keer dien eersten hebt, smaakt
dat naar meer. Voor sommigen werd de druk te
groot, en denken dat het gras groen-geler is aan de
andere kant. Maar dat is maar bijzaak.
Vol goede moed hebben we de koppen weer eens bij
elkaar gestoken, om tot een nieuw idee te komen.
Vele ideeën vlogen over de tafel bij Carlo en Anita,
en tot late uurtjes zijn we
bezig geweest om tot een
nieuw idee te komen.
Maar toen ontstond er een
vuur dat begon te branden
in iedereen. Was dat omdat
carnaval niet snel genoeg
kon komen of was het wat
anders? Tijdens de vergadering stond de tv op, en
er kwamen berichten over
rellen en brandstichtingen
in London, en de verslaggevers maakten zich zorgen
of de Olympische Spelen
niet in gevaar kwamen.

Dus ging er meteen een lampje branden bij iedereen.
”Wat als we als alternatief, de Olympische Spelen naar
Betekoppenstad zouden halen?” werd er gezegd. ”Ja,”
zeiden er een paar. ”Maar dan wel op onze manier!”
Een ander zei: ”En dan wel in plaats van discus-werpen, bete-werpen, en de molen moet dan ook weer in
volle glorie hersteld worden, want dat moet het middelpunt worden in onze Beet-Olympische Spelen.” Ook
gaan we nog dweilen door de kaai, en gaan we nog een
Beet-Olympiër uit vervlogen tijden doen eren. Maar
er komt natuurlijk veel meer voorbij. En wat natuurlijk
hoog in het vaandel staat tijdens deze Spelen, is sportiviteit en leut. Want meedoen is belangrijker dan winnen, maar als het toch zo uitkomt wint iedereen graag.
En zo kreeg de Beet-Olympische Spelen enige vorm.
Aﬁjn, je zult de zondag wel zien wat voor strijd op het
scherpst van de snede het gaat worden!
Dus carnavaleske en sportieve groeten...
De bouwers van Pijke Zot
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Dit jaar zien wij alles door een roze bril!!
Wat gaan die dagen altijd toch weer
snel voorbij! Eerst sta je maanden te
bouwen en de laatste weken nog wat
te stressen en dan is het zover en voor
dat je het weet ben je weeral bezig
aan de nieuwe creatie.
Toch willen we nog eventjes terugblikken op afgelopen carnaval want
wat was de maandag toch weer gezellig! Voor ons toch wel het hoogtepunt
van het afgelopen jaar!!
We hebben lang zitten twijfelen of we
niet gewoon alleen voor de maandag
zouden gaan bouwen. Maar we hebben toch besloten om de zondag mee
te doen aan de stoet en een beetje
kleur te geven want het zou triest
zijn, als je kijkt naar vorig jaar, dat de
mooiste wagen niet zou rondrijden.
Alleen jammer dat niet iedereen door
die roze bril kijkt of denkt dat de
wagenbouwers tegenwoordig alleen
maar een toneelstuk moeten opvoeren
en dat er niet meer naar het bouwen
van een wagen wordt gekeken…
Maar ondertussen zijn we alweer
druk bezig aan onze nieuwe creatie en van het jaar is dat niet niks
aangezien de Betekoppen 55 jaar
bestaan.

Wij hebben al uit betrouwbare
bronnen gehoord dat de zondag
19 februari daarom heel groots
gaat worden aangezien het
van het jaar roze zondag is in
Betekoppenstad.
Voor 1 dag zullen de kleuren
van blauw en geel een keer niet
overheersen maar de kleur roze!
De jury gaf vorig jaar al het voorbeeld door van die schattige roze
sjaaltjes aan te schaffen. Wij zijn
er dan ook al vrij zeker van dat
het van Sas tot in Timboektoe
roze zal zijn. Ook weten we dat
er nog een paar hindernissen
in onze parade gaan
voorkomen aangezien
dat er ook de sasse
spelen georganiseerd zullen worden. Wij willen iedereen
adviseren allemaal jullie roze
bril op te zetten of iets van roze
aan te trekken want deze roze
zondag wil je niet missen.
Dus wij zouden zeggen: tot mee
die doagen!!
Bouwklup De Sloebers
Philippine

EHBO SAS
’ok mee
die daoge
weer
paraat!

O jee, het is weer zover, een stukje voor
de Betekoppenkrant! We moeten nog het
feest vieren van 5x11, maar dan moet dit
stukje al ingeleverd zijn!
Carnaval het feest van leut en lol.
Zingen, dansen, dweilen van café naar
café. Met mooi weer gebeurt er niet
veel, maar is het slecht weer met regen,
hagel en sneeuw... ja, dan kan iemand
wel eens een schuiver maken (zeker met
een pintje op). En ja, dan komen wij in
actie: de EHBO Sas van Gent. Gelukkig
zitten we met die dagen weer in het gemeentehuis (dank u wel burgervader).
We zitten daar weer 5 dagen en zijn er
voor uw veiligheid, soms voor een pleister, een paracetamolletje of een snee
(kan ook in de neus), maar het kan ook
ernstiger zijn en ook dan kan u op ons
vertrouwen! Wij volgen hiervoor elk jaar
herhalingslessen EHBO om alle interventies goed te kunnen uitvoeren. Ook

volgen we herhalingslessen reanimatie
en AED (automatisch hartmassage apparaat). Zo komen we elk jaar weer helemaal 100% paraat met een vaste ploeg
naar carnaval en naar vele andere evenementen. U kan zelf ook EHBO leren,
voor op het werk, voor uw familie, uzelff
of iemand die u niet kent in uw omgeving die hulp nodig heeft. Wij geven
vanaf maart 2012 een cursus EHBO en
reanimatie? U kan zich hiervoor opgeven bij het secretariaat van onze EHBO
vereniging wautier48@zonnet.nl of bel
0115-564812.
Maar genoeg serieus geweest, het is
feest, het is carnaval! Wij EHBO’ers
hopen niet teveel in actie te moeten komen, maar hopen op alleen maar lol en
leut! Een bedankje van mijn kant voor
n,,
alle EHBO-ers die met deze dagen lopen,
terwijl de rest feest viert! Bedankt!
Tot met die dagen of misschien tot op
een van onze EHBO-avonden.
Vele groetjes, evenementencoördinator, Wilma Gerritse
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Iedereen is welkom op onze receptie
den vrijdag van carnaval
om 23.11 uur in ons clubhuis
de Rijnvaart.
Dresscode: PINK
Tot dan!

De Spiekerskorner
e behintijd!
di’ jaor nieuw
p ’t oekje
om 15.00 u. o aart!!
nv
bij Café de Rij

De Spiekerskorner wor di jaor gouwe op
MAONDAG 20 FEBRUARI op da d’oekje
bij de Rijnvaart. De aanvang is 15.00 u.
in plaots van vroeger 14.30 u. dus een
alf uur laoter dan in vorige jaoren. Me
dinke da da beter is om wa laoter te behinne wan de meeste zijn nog ant leure
rond die tijd of zijn nog ant bekomme
van da dweile maondagmorgu of van
teete ’s middags. Wa damme nog wel
nodig en zijn wa meer spiekers of spieksters. Ik zoen zehhe doe juldur best is
en doe dis mee want we nemme wa te
weinig deelnemers. Ik zan julder is wa
tips geeve om mee te doen an de Spiekerskorner:
1. Berij je neihu goed voor
2. Schrijf teen en tander van te vooru
op un briefje
3. Lees de krantu goed vanaf 1 januari
4. Volg de plaotselijke politiek goed
5. Volg wa nieuws uit ’t Sas en
omheving
6. Prombeer anders een leutig verhaol
te vertellu

7. Je kan t’r ook een of
meedere moppu in
verwerku
8. Je kan ook hewoon wa
slap ouwoeru at maor
leutig is
9. Ga niemand beleedihu
wan da’s vervelend en
nie goed
10. Je mag t’r ook muziek in verwerku
deur wa te zingu en wa te vertellu
11. Prombeer de toeoorders is hoet te
laotu lachu.
Alli, alles bij mekaor moe ta toch lukku
om wa meer mensu op da podium te
krijgu om is wa leutigs te vertellu. Anders zoe de Spiekerskorner meschiens
nie meer deur kunnu gaon en da zoe na
zo’n lange tradisie toch wel eel zondu
zijn, mensu, of nie. Dus doe juldur
best is en doe mee op maondagmiddag
20 februari aan de Spiekerskorner om
15.00 uur bij de Rijnvaort. Kees, alias
Carlo, sponsort toch ook de Spiekerskorner mee een eelu schoone beker dus
prombeer die beker di jaor is te winnu,
dan gao d’iedereen eel blij zijn. Ik zoen
zehhu een eellu leutige karnaval en tot
maondag 20 februari bij de Rijnvaart.
De leut!
Organisaosie Spiekerskorner
i.s.m. de Rijnvaart

Mosselkrauwers
Allerbeste Betekoppen, maten,
collega raadsleden,
Bij ons, de Mosselkrauwers uit het naaste <je weet wel> Philippine, begint het
natuurlijk alweer te kriebelen.
Maar dit zal wel niets zijn vergeleken bij
jullie 55-jarig jubileum en het megafeest
dat daaraan vooraf gaat. De 12e november 2011 zal de boeken ingaan als de dag
dat de betekoppen ”de stempel drukten
op carnaval, zoals carnaval hoort te
zijn”. Ook wij waren daarbij vanzelfsprekend aanwezig! Wij weten als geen
ander wat er bij de organisatie van een
dergelijk feest komt kijken want ook wij
hadden een spetterend 33-jarig jubileum
wat helaas alweer te lang is geleden.
Maar goed nieuws: de commissie ”44
jaar Mosselkrauwers” is onlangs geformeerd en weer al druk doende de basis
te leggen voor een - je wilt dit echt niet
missen - megafeest.

Het carnaval 2012
is weer vroeg
dit jaar dus alle zeilen
bijzetten om op tijd
gereed te zijn. Een
voltallige raad van 11 zit
er voor ons dit jaar niet in.
Voor jullie hopelijk wel, want hoe meer
(Sasse) vrienden hoe meer leut! En het is
met deze vrienden van het carnaval dat
we er weer een zot, gezellig en verkleed
feestje van gaan maken met natuurlijk
een goeie pot bier en een stevige hap!
Wu haan dur weer nun zottn boel van
maakn! Zuupn tot an we nie meer kunnn! En an we tveel op en dan bedinkn
we oek gliek een oplossing voor dn crisus! Zien we hoed in!!
Alla(af), tot een dezer dagen en
groeten van ons, de Mosselkrauwers
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Julder
gaan
ons
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1
1 e Woedies” zeker ’oren!

”d

Ook de Woedies èn dit jaar een jubileum! 11 jaar! Elf jaar geleden begonnen we mee ”Snowband ’t Sas” en haalde daarmee verrassend de eerste plaats (dat is nadien ook niet meer
voorgekomen). We hebben nog vier leden die lid zijn vanaf
de allereerste minuut: Emma, Janna, Nicole en Margot.
We begonnen ons bouwen bij Free en
Marie in de garage. Dat was daar altijd
vreed leutig! Sinds drie jaar bouwen we
nu in de Vlaanderen en dat is daar net
zo gezellig en gelukkig èn wij het daar
altijd werrum (tenminste da dinkt iedereen!) In het kader van ons jubileum willen we eens goed uitpakken! We hebben
extra hulp van ’t jaar van oud-Woedies
(Bennie, Maarten, Free en Marie) en dat
zal te merken zijn.
Natuurlijk gaan we ook vieren dat we elf
jaar bestaan en dat zal gebeuren tijdens
de receptie, de vrijdag van carnaval, in
ons staminee d’Ouwe Brug, van 20.11
uur tot 21.11 uur.

september geboren (zo snel
zijmme nog nooit
geweest). Het
maakt veel leven,
dus julder gaan
ons zeker oren
en d’r naast kijken da ga d’ook
nie lukken. We
gaan het er gewoon
is op wagen!
Afﬁjn we zoen
zeggen tot mee
die daogen!
De Woedies

’t Is natuurlijk ook dankzij onze sponsors
dat we weer goed voor de dag kunnen
komen. Het idee voor de stoet is al in

Etalagewedstrijd Showbende Sas ook weer in 2012?

We kennen ze wel, de aloude tradities. Al sinds jaar en dag lijken ze te bestaan en
je moet er niet aan denken dat ze ooit zullen verdwijnen. Toch lijken dit soort zaken
soms als vanzelf te gaan, zo zijn ze er, zo zijn ze er opeens niet meer. Wat te zeggen
over de etalagewedstrijd, wat houdt deze wedstrijd nu feitelijk in? Welnu, eigenlijk is
het veel meer dan een wedstrijd! Deze competitie zou het uithangbord moeten zijn
waar carnaval in Betekoppenstad voor staat! De uitgelezen manier om alle gehuchten,
dorpen, en steden in de verre omgeving te laten zien dat wij weten hoe het hoort! Al
lopend of rijdend door de straten van Betekoppenstad word je al weken tevoren opgewarmd voor datgene wat komen gaat! Oftewel de aankondiging voor het feest der
feesten, de apotheose van maandenlange voorbereiding, jawel... carnaval komt er nu
echt aan!!
Ze zijn er wel degelijk, de Sasse ondernemers die met veel creativiteit iets neerzetten
waar je als argeloze passant voor stil blijft staan. Kijk maar eens naar Schoonheidssalon/Parfumerie Jolie welke afgelopen carnaval jaar zeer terecht tot winnaar werd
uitgeroepen!! Uiteraard ook een eervolle vermelding voor W&F Homeshop en nieuwkomer Obrie Media welke respectievelijk met de tweede en derde prijs aan de haal
gingen.
Hoe mooi zou het zijn als we in de weken voorafgaand aan carnaval wat meer van
deze creatieve ondernemers mogen verwelkomen. Want zeg nu zelf, wat is er nu leuker dan staand voor zo’n etalage te kunnen zeveren over ”oe schoon ut allemoal wè
nie is”? Zou toch zonde zijn als ook deze traditie uiteindelijk ter ziele mocht gaan!

Al jaren hebben wij hier wat geschreA
vven op z’n Sas. Aangezien er nu geen
eechte Sassenaars meer in het bestuur
zzitten, zijn we genoodzaakt om het te
pproberen op z’n Nederlands te doen.
V
Vorig jaar met carnaval hebben we in
dden optocht ons nieuwe uniform gesshowd.
h
Doch in Sas stelt de organisatie
ddit niet zo op prijs. De eis is eigenlijk
oom in carnavaleske kleding mee te doen
iin
n de optocht. Uiteraard uniek want in
ggeen enkele andere carnavalsoptocht in
dde Benelux, komt dat voor.
W
Wat Showband Sas gaat doen in den
ooptocht van 2012, ja, dat is nog niet hellemaal
e
bekend. Want we weten het zelf
n
nog niet zo goed.
W
Wel kunnen we al verklappen dat onllangs
a
door de leden is besloten om het
ttraditionele
r
Showband gedoe definitief
vvaarwel te zeggen. Wat gaat die showbbende dan gaan doen? Misschien gaan
w
we er een gezellige bende van maken.
O
Onze leden gaan zeker niet meer zuur
kkijken. Ze gaan hiervoor allemaal op les
eeen speciale lachtherapeut.
A
Alle muziek die we de afgelopen jaren
ggespeeld wordt uit de boekjes gedaan
een opgeborgen in een grote kast. Onze
m
muziekschrijver ”Meneer de Groff”

die in Kaprijke woont, heeft er ook een
behoorlijke klus aan om het nieuw repertoire te schrijven. De muziek zal
zeker aanslaan van de betezaadjes tot
aan de oudste betekoppen. De komende
maanden kan men beter de oordoppen
meenemen naar de Roselaer, want die
eerste repetities van die nieuwe muziek,
die klinken nog niet zoals het moet. We
gaan daar veel oefenen en lawaai maken
in de Noordstraat, zodat het met den
carnaval toch moet lukken om te spelen
wat er op papier staat.
Onze dansmarietjes met de vlaggen gaan
de komende maanden op dansles bij een
Sasse professional en wie weet krijgen
jullie een leuke streetdance act te zien.
Of wordt je door hen uitgenodigd om
een buikschuivertje te doen tijdens de
optocht. Dan hebben wij nog die mensen die er altijd naast lopen, of gij het nu
gelooft of niet, een groot deel ervan gaan
nu ook meedoen tijdens de optocht.
De kleding, ja, daar zijn we het nog niet
over eens. Een van de ludieke opties is
om allemaal maar een prinsenpak aan te
trekken. Dat is zeker carnavalesk. Onze
centenbewaarder is er helaas niet voor
te vinden om er centen aan uit te geven.
Dus wat het wordt dat zien jullie de
zondag wel, in ieder geval we doen wel
wat aan. Wij zijn er wel allemaal van
overtuigd dat we in den optocht op den
zondag zullen opvallen.
Mocht dit nieuwe plan niet lukken voor
de carnaval 2012 dan zien en horen jullie ons zeker in de optocht van 2013.
Alaaaaaaf!! Bestuur en leden
Showband Sas van Gent
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Dat was het thema dat we als Erremenie
vorig jaar hadden gekozen om traditiegetrouw de optocht te openen. Gelukkig

niet blauw van de kou. De weergoden
waren ons goed gezind. Maar zoals
bekend worden we elke maand op de

3e zaterdag in Sas gesignaleerd om uw
blauwe bak te legen, zodat u zonder
zorgen een maandlang uw krantje,

tijdschriftje of koekjesverpakking kunt
opsparen voor de recycling. En het leek
ons leuk om ook eens op een zondag
achter (en sommige in) zo’n blauwe bak
te lopen. Wat we dit jaar aan onze leden
gaan voorleggen om op zondag uit te
beelden weten we nog niet. Maar dat we
van de partij zijn daar kunt u verzekerd
van zijn. En niet alleen op zondag, want
ook een sleuteloverhandiging of kinderoptocht is toch ondenkbaar zonder de
Erremenie.
Trouwens complimenten aan de 5x
elvers, die de nieuwe carnavalskraker
”In Sas vieren waltijd carnaval” hebben
gemaakt. Ooit begonnen in de Erremenie als een deuntje voor tussendoor is dit
nu gemaakt tot een instantklassieker die
zeker niet misstaat naast de Kop van een
Beet of Maak zo van je neus nie.
We duiken zo weer ons clublokaal in.
Kunnen we alvast oefenen om alle
(oude) carnavalskrakers weer vlekkeloos
ten gehore te brengen. Deze repetities
worden al enige tijd geleid door onze
nieuwe voorman, Maurice. Een temperamentvolle zuiderling die met zijn
gloedvolle performance op de bok het
uiterste aan muzikaliteit uit onze muzikanten weet te halen.
Tot mee die doagen,
Uw uitbundig repeterende
Erremenie van Lol en Leut

WIE IS BEP?
Wie BOB is, dat weet iedereen zo langzamerhand wel.
Maar wie is BEP..?
We nemmu vant joar vree vroeg vergoadert over ‘t idee wa dan me zoen hoan
bouwe en verdomd dat nie woar is we
waor d’r vlug uit. Alleen,wa, da gaoommu nou is nie an julder neus ange. ’t Is
eiguluk nie groot wa da me gaon bouwu
maor klein ist ook weer nie. Je zunt wel
zien. Julder ender vroehur ook zo nog
uit gezien maor ja, nou weet je nog niks
vaneigus.
Vorig joar wonne me mee ”Free Preparee” weer is den eersten prijs, ’t was een
paor jaar geleeje. Of ta van’t jaor weer
ga lukku weetu me nie maor leutig gaot
ta wel worru. Schoon za took weer zijn
dinku me, maor daor gaomu ons best
voor doen. Nou bestaot de Sasse car-

een
Zonde
r

naval van’t
jaor 55 jaor
ofﬁsjeel dus
jao 55 jaor
is een eele
tijd. Alli,
kzan een
tipje van de sluier
oplichte, dink maor is 55 jaor terug
dus da gaommu bouwu. In die tijd aoju
hrootu, kleinu, dikku, dunnu, schonnu,
leelukku. Komprie of nie?
Nog nie? Awel we zoemmu zeggu kom
tan huwoon kijku naor de stoet op zondagmiddag. En achter de stoet en de
prijsuitreiking zummu d’r ier of taor nog
wel eentje op drinku. Bijvoorbeeld in
ons clupuis ”Den Ouwen Brug” bij Ronald en Hennie daor zijmmu hureehult
te vinnu mee tie daogu bij onzen sponsor waor ammu vreet dankbaar voor
zijn. Iedereen eel veel leute en tot dan.
EenZonderSnor

Dat alcohol en verkeer niet samengaan weten sommige bestuurders nog steeds niet goed.
Er blijven altijd lieden die het niet zo nauw nemen en rondrijden met een slok teveel op.
Zo ook in de nacht van vrijdag op zaterdag, waarop een alcoholcontrole werd gehouden
langs de grensstreek van ons mooie Zeeuwse landje.
We kregen die nacht, behalve veel nuchtere bestuurders, ook een paar lolbroeken, die
naast een nuchtere BOB hadden plaatsgenomen. Eentje bracht ons met schorre stem, die
klonk als een volledige tapvergunning, een serenade.
Glaasje op, laat je rijden… blèrde hij vanaf de achterbank. Met een brede grijns van oor
tot oor blies zijn makker, die achter het stuur had plaatsgenomen, een ’P’ van prima op de
tester en zingend vervolgden ze hun weg.
Ook hoorden we deze nacht het aloude mopje van een aangeschoten man, die zei dat zijn
vrouw en hij altijd om de beurt naar een feestje of verjaardag reden.
’Ik heen en zij terug,’ hikte hij, hangend naast zijn vrouw die achter het stuur zat.
Toch zijn er altijd nog bestuurders die het niet zo nauw nemen. Deze man is er eentje
van. Toen hij aan de kant werd gezet, protesteerde hij en vond dat gedoe met die controles
maar ﬂauwekul. Hij kon goed tegen alcohol en bovendien had hij ervaring met blazen.
’Maar niet in het zakje,’ hikte hij.
De agente, die samen met mij was ingedeeld, hield de auto staande en de man opende op
zijn gemak het portierraam. We deinsden allebei een halve stap terug bij het ruiken van de
alcohollucht die in de auto hing.
’Goedenavond mijnheer. Wij houden een alcoholcontrole. Wilt u even meewerken aan een
blaastest?’.’Hoi!’sprak de man joviaal, ’mijn naam is Gert!’
Onverstoorbaar bleven we naar hem kijken, bij het aanhoren van deze poging om onder de
controle uit te komen.
’Rustig en diep ademhalen en in één keer doorblazen,’ moedigden we hem aan.
Vriend Gert durfde nu niet meer te protesteren, bang dat zijn adem hem zo al zou verraden. Hij deed wat we hem vroegen en het resultaat was: te veel alcohol gedronken. De
tester lichtte fel rood op met de ’F’ van fout en de agente sommeerde hem om uit het voertuig te komen en zijn sleutels af te geven.
Ze sprak de woorden uit, die we wel eens horen in een misdaadﬁlm.
’Mijnheer, u bent nu aangehouden voor rijden onder invloed’ en ze vroeg naar zijn naam,
hoewel we die al wisten.
De lolbroek probeerde zijn laatste troef uit te spelen en sprak nogmaals, met dubbele tong:
’Mijn naam is Gert. Weet je wat dat betekent?’ en hij sloeg zich daarbij met zijn hand op de
borst om dat te bevestigen. ’Gedronken En Rij Toch,’ lolbroekte hij.
De agente keek hem geamuseerd aan, maar ze sprak duidelijke taal.
’En ik heet BEP. Weet je wat dat betekent? Betrapt En Proces-verbaal.’
© Marijke Hemelsoet
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Beste carnavalsvrienden,
”Ier Zijme”... weer,
Vorig jaar waren we te laat mee ons
stukje voor de krant, maar dit jaar
vertellen we op tijd ons verhaaltje,
dus ik zal eens een boekje open
doen...
Onze bouwploeg heeft inmiddels flink
wat versterking gekregen van wat exKeutelaars. Die keutelen dus nu wat bij
ons rond.
Onze circuswagen van veurig jaar ligt al
weer in de prullenbak, dus we beginnen
nu aan een nieuw hoofdstuk zullen we
maar zeggen. Om een lang verhaal kort
te maken (wat al niet meer lukt), gaan
we dit jaar helemaal te werk volgens
’t boekje en zetten we de puntjes eens
flink op de i. Ons thema spreekt boekdelen, je leest het in een adem uit. Dat

Carnavals
De Koeters
uit Westdorpe
wensen alle
Betekoppen
een leutig
carnaval!
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moet je natuurlijk niet te letterlijk opvatten. Er zullen natuurlijk best wel eens
wat drukfouten in voorkomen, maar we
gaan ons boekje niet te buiten.
We trekken dit jaar van de Speye naar
de Statie en aan het eind van het verhaal, zullen we te boek staan als een
groep wagenbouwers waarmee men kan
lezen en kan schrijven.
Hoe het verhaal eindigt is natuurlijk voor
iedereen een groot ? Dus zet ik er maar
een achter. Tot slot wil ik nog zeggen... Eind goed al goed.

.

Uit eigen werk,
van de Veurzitter van ”Ier Zijme”
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De Sasse Band Zonder Naam:

portie was, komen we dit jaar met leuke
meezingmuziek zoals je van een dweilband met die daogen mag verwachten.
Het is van een klein manneke die ook
menig biertje heeft weg gezwolgen maar
die volle zalen helemaal plat kreeg. Had
dat manneke toen geweten dat de Sasse
was veelvuldig te horen want we hadcarnaval zo een geweldig feest is dan
den er zin in. Voor wat de kleding betrof had hij ook hier zeker ook wel eens aanhebben we in Zeeland en zelfs in Tilburg wezig geweest.
daarvoor zaken gedaan. Zo kwam dan
ook de dag van uitvoering op dinsdag
van de Sasse carnaval. We hebben er
nd wel
heel veel plezier aan beleefd en daar
Aanrader is om dinsdagavo in het
die
gaan we dan ook vervolg aangeven.
een zakdoek bij te hebben
pas
van
ed
go
nt
me
mo
emotionele
Was het repertoire vorig jaar van die
kan komen...
aard dat het echt buiten ambiance pro-

LIVE MUZIEK IS LEVEN
Dweilband muziek tijdens die daogen
in Betekoppenstad. Het stimuleert de
zintuigen dusdanig dat we er vrolijk van
worden. Het soort muziek heeft dan ook
positieve invloed op de feestvreugde
tijdens de carnaval. Dit willen we juist
zo veel mogelijk en heel erg graag in
’t Sas. Hoe meer dweilbands hoe positiever, vrolijker, opgewekter de carnaval in
Betekoppenstad zal zijn.
Vele jaren, gehoorde invloeden van
dweilbandmuziek kwamen van ondermeer: De Boere Kapel, De Sasse Kadées,
Tandsjen Bei, Komtatege, Valtatege, Te
Geen Naom, Den Kleinste, De Treknichten... Op verschillende dagen en tijdstippen zijn deze dan ook op ludieke wijze
goed hoorbaar aanwezig.
Met vele fantasieën in diversiteit van
menselijke samenstelling, gebruik van
diverse materialen waar muziekinstrumenten van gemaakt zijn worden in
saamhorigheid een scala aan verschillende muzieksoorten ten gehore gebracht.
Om er nog maar een schepje muziek
bovenop te doen lanceerden Claudine
Duitemeyer en Marc Stofferis in 2010
het idee om met een re-mix van muzikanten een groepje te vormen. Als snel
waren er een 14-tal muzikanten bijeen
die de leut en de lol er van inzagen. De
muziekkeuze werd gemaakt naar een
voorbeeld van de Gipsy groep Mahala
Raï Banda. Niet de eerste beste makkelijke muziek maar wel lekker vlot.
Repetities werden belegd en de vraag
”HOE LANG NOG TOT CARNAVAL”?

TIP!

Tipje
Dat is het tipje van het sjaaltje wat we
oplichten, anders zou er al te veel gezegd zijn. Vanaf vorig jaar tot nu, bij het
schrijven van dit bericht zijn we nog op
zoek naar een leuke gepaste naam want
tot op heden zijn we De Sasse Band Zonder Naam.
We gaan ieders zintuigen positief stimuleren dat dit een feestvreugde zal geven
waar jullie van zeggen: LIVE MUZIEK IS
LEVEN!!
Beste Carnavalsvierders uit Betekoppenstad en directe omgeving we zien en
horen elkaar met die doagen!
De Sasse Band Zonder Naam
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Dweilband
f e s t i v20a12l
Courantje van Sas
20 februari 2012
Uitgeverij: Hullemans & Kokkimonster b.v. Adres: Sasse cafés Betekopcity.
Hoofdredacteur: Kokkimonster. Opmaak: Hullemans.
24e jaargang. Nummer 1. Prijs: € 1,11 Internet Sasse Leutesnokkers: www.sasseleutesnokkers.nl

Relatie Leutesnokkers
en KOMO onder druk

Reeds jaren is het illustere gezelschap
de Sasse Leutesnokkers het uithangbord voor de Grijze Gigant KOMO. De
geschiedenis van deze grijze vuilniszak is er een van ups en downs. Ooit
was deze oerdegelijke zak niet weg te
denken uit het Sasse straatbeeld op
dinsdag. Degelijk, maar oersaai. Dat
moest veranderen. In de KOMO top
is de legendarische beslissing toen gevallen om het stelletje ongeregeld, de
klassieke hekkesluiters in de optocht,
De Sasse Leutesnokkers, te rekruteren
als uithangbord. De heren ruilden het
boerenkieltje in voor de KOMO zak.
En zie, een beursgang was het gevolg.
Klinkende cijfers op het Damrak. Wat
bleek, de Leutesnokkers knapten ermee
op, gestoken in dat gestileerde grijze
zakje. En KOMO bewees dat zelfs het
hardnekkigste vuil in het zakje paste.
Een win-win situatie.
Zelfs de introductie van de Grijze Bak
kon de succesformule ”Leutesnokkers
als KOMO boegbeeld” niet breken.
Echter er is een vuiltje gekropen in
deze geoliede marketing machine. Binnen de top van de Leutesnokkers is er
een stammenstrijd ontstaan waarbij
vergeleken de titanenstrijd Cruijff - van
Gaal tot een simpel meningsverschil
is gereduceerd. De heren bereiken
langzaam maar zeker de leeftijd des
onderscheids. Een mid-life crisis ligt op
de loer.
Het dilemma: blijven we de puberale
rebel uithangen met onaangepast gedrag in een grijze zak of gaan we eens

kijken wat de volwassen wereld te bieden heeft. Deze strijd heeft er toe geleid
dat een deel de stap gezet heeft naar
een nieuwe sponsor. De heren laten
zich nu graag zien in de nieuwe outﬁt
van Slagerij van Sas. We zien op de foto
de heren paraderen tijdens de optocht
2011, een rustiek muziekje ten gehore
brengend.
Het onaangepaste deel blijft zich verzetten tegen het establishment en zoekt
het, gestoken in de KOMO aan de
zelfkant van de maatschapppij. In deze
krant vindt u de aanzet tot een wetenschappelijk artikel van de hand van
deze heren.
Wetenschappelijk katern Courantje van Sas

Vlakspoeler versus
Diepspoeler
Tijdens je leven moet je veel belangrijke beslissingen nemen. Een ervan
is de keuze van het toilet bij de inrichting van je huisje (boompje beestje).
De twee meest gangbare systemen
zijn diepspoeler en vlakspoeler. Wij
Leutesnokkers hebben ervaring met
beide systemen. Aangezien wij door
onze gulzige levenswijze zeer frequente bezoekers zijn van het kleinste
kamertje en een fascinatie hebben
voor alles wat met afval te maken
heeft, adviseren wij u graag bij uw
keuze.
Voor het volledige artikel verwijzen wij
u naar de Sasse Leutesnokkers website

Mede dankzij het grote aantal deelnemers was het dweilbandfestival afgelopen carnaval weer een doorslaand succes, de café’s trilden wederom op hun
spreekwoordelijke grondvesten! Maar
niet alleen de café’s werden dit jaar bezocht, ook de Speye kwam aan de beurt!
Doordat de 55+ middag tegenwoordig
op carnavalsmaandag plaatsvindt is het
voor de dweilbands ook mogelijk om
hier acte de presence te geven, iets wat
bij de ”oudere” Betekoppen met gejuich
werd ontvangen. Ook hier stond de zaal
vervolgens te deinen door de hossende
aanwezigen. Je kon je oren en ogen niet
geloven wat een feest dit was.
Al met al slaagden de diverse muziekgezelschappen er ook dit jaar weer in
om op straat en in de kroegen een groot
feest tot stand brengen. Door de hossende en meezingende (brullende?) menigte
was er in de cafés vaak geen doorkomen
aan...

Lastig als je een pintje wilde bestellen
maar door de gezelligheid was hier niemand rouwig om!
Omdat het fantastisch weer was kwam
je ook op straat verschillende dweilbands tegen, verkleed in de meest schitterende pakken. Het blijft toch prachtig
om te zien hoe de vele dweilbands, ieder
jaar weer, de menigte in beweging krijgen.
Na het uitreiken van de prijzen hoor je
vele uren later nog steeds de dweilbands
in de diverse café’s spelen, het feest gaat
dus nog even door...! Als je ’s avonds,
moe maar voldaan, uiteindelijk je bed in
kruipt hoor je nog steeds de vele deuntjes al tuutend in je oren!
Ook het aankomende carnaval zal carnavalsmaandag wederom deels in het
teken staan van het Dweilbandfestival,
we zijn benieuwd of Tandsjen Bei ook
dit jaar weer met de hoogste eer gaat
strijken!

Leuren...
Wie is er niet
mee opgegroeid?
ge
Volgens jarenlange
traditie zullen de
ochtenduren op
carnavalsmaandagg weer
n van het
in het teken staan
Leuren.
Alle Betekoppen, dus
ook diegenen
die ”mee die
daogen” Betekop
zijn, vinden het
elk jaar weer fantastisch om te zien hoe iedereen probeert om op een ludieke manier de aandacht te vragen. Als het echt de moeite waard is, zijn velen zelfs bereid
om daar wat geld voor te geven, meer dan €0,50 zal dit echter niet worden!! Maar
ja, een lach op iemands gezicht toveren is feitelijk onbetaalbaar... om het geld gaat
het dus al lang niet meer! Goed om te zien is ook dat werkelijk iedereen meedoet.
Leeftijd, geslacht, afkomst en ga zo nog maar even door doen er niet toe, iedereen
doet mee. Het ziet er dus naar uit dat de deze Sasse traditie zeker niet verloren zal
gaan!
Ook dit jaar zal de jury weer de zware taak op zich nemen om de ”leutigste leurder”
te vinden, de uitreiking van deze prestigieuze prijs zal ook volgens traditie geschieden in de Narrentempel welke dit jaar de Watergeus is.
Bij het lezen van dit stukje hebben jullie nog enkele weken de tijd om nog wat inspiratie op te doen om de ”leutigste leurder”te worden van 2012, veel succes toegewenst!
Veel succes en leur ze!!
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Weer in een
muzikaal sfeertje!
Beste Betekoppen,
Het is al weer voor het vierde jaar dat
we druk bezig zijn om een mooie en
leuke creatie te maken voor de grote
optocht op zondag. Ja mensen, we zijn al
een echte bouwgroep ”in wording”.
Wij zijn er dan ook trots op dat ons werk
al ieder jaar beloond is met de eerste
prijs en zelfs eens met de aanmoedigingsprijs!
Van het jaar is het wat puzzelen met
de bouwuurtjes; tja kleine bouwers
worden grote bouwers en de meeste
Gabbepappers gaan al naar de middelbare school. Dat betekent niet we er dit
jaar er minder om zullen worden! Zoals
echte bou-wers doen, hebben we heel
serieus een vergadering gepland om ons
idee voor de komende carnaval te verzinnen.

De bandenplak komt uit de kast, wederhelft gewaarschuwd en de ﬁets uit de
schuur gehaald. Traditiegetrouw werd
ook dit jaar door de Pierewieten een
bezoek gebracht aan de persoonlijke top
10 Cafe’s in het Meetjesland. Anekdotes
over eerdere ﬁetstochten en de koddige
gezichten van de Enecotour-rijders in
de zomer gaven inspiratie tot een toneelstuk voor de zondag afgelopen jaar.
Op de vraag hoe we aan zoveel ﬁetsen
gingen komen werd snel een antwoord
geboden. Een buslading uit studentikoos
Brabant bleek voldoende, ze worden
nog steeds niet gemist. Het vinden van
een idee dit jaar blijkt een stuk lastiger,
zelfs na half Sas over de vloer te hebben
gehad tijdens onze eerste openbare jaarvergadering ooit, was er nog geen idee.
Inspiratie te over…
De andere dagen van het Sasse carnaval
zijn wel ingevuld, voor de zondag moest

De Gabbepa
ppers

En jawel... na een zwaar
overleg is er een leuk idee
uitgekomen. Wat dit idee is,
vertellen we nog niet natuurlijk. Wat we wel kunnen
zeggen is dat we het van het
jaar wederom in een muzikaal sfeertje zullen houden!
Ons idee zullen we weer uitwerken rondom ons vertrouwde karretje (aangezien we
ons rijbewijs nog niet hebben
hé!). We hopen jullie allemaal
te zien tijdens de optocht
in’t Sas en hopen dat jullie
ook eens een poging willen
wagen...
Groeten!
De Gabbepappers:
Marciano, Rick, Jesse,
Niels, Jarno en Teun

er een keuze worden gemaakt.
De leidraad is altijd hetzelfde:
”Alles uit de kast halen om te
doen waar we goed in zijn”. Creatief zijn met materialen en een decor ontwerpen waarop iedere Pierewiet
zich thuis voelt. Vermaak op z’n best.
Laat dat nou ook nog rijdend kunnen…
Die dagen zitten wel snor, er is nog voldoende ruimte voor de kleinere ideetjes,
die uiteindelijk het grotere laten groeien.
”Geef er maar een draai aan”, is niet
voldoende voor de zondag. Er moet voldoende gelast, gelijmd en gefoamt kunnen worden, want we doen niets liever.
Volgens sommigen kan onze spuiter
zelfs van een hoop uitwerpselen nog iets
moois maken, dus een paar begeleidende
pinten in het begin van het bouwproces
kan geen kwaad. Het is voornamelijk bij
het uitproberen van de constructie dat
de eerste acts ontstaan. Bouwers zijn er
tegenwoordig voldoende in de oude gemeenteewerkplaats, dus testen en spemeentewerkplaats,
len met de reactie van het publiek
gaat tegenwoordig gepaard
met de nodige lol en leut. Het
ﬁjne van dat gezamenlijke
bouwen is dat er gelijk tips
gegeven worden: ”Willen
jullie misschien dit van
mij gebruiken” is een
veelgehoord initiatief. Onze dank
voor deze prettige samenwerking.

Met zoveel kwaliteiten op een bouwplaats kan het niet anders zijn dat het
niveau stijgt. Het idee dat de Pierewieten hebben zou dit jaar alles kunnen
overstijgen (in hoogte dan). Maar sta niet
raar te kijken als het toch weer laag bij
de grond wordt gezocht. Zoals u begrijpt,
wordt u er niet wijzer van en hebben
wij nog geen wijze besluiten genomen.
Er zullen nog een paar gezellige bouwavonden overheen moeten voordat alles
handen en voeten krijgt. Gelukkig is dit
laatste geen probleem, nu alleen zorgen
dat de spuiter voldoende tijd heeft om er
een geheel van te maken…
Tot mee die daogen!
De Pierewieten

Op zaterdag 18 februari 2012
organiseert carnavalsvereniging
1 Zonder Snor in samenwerking
met Brasserie d’Ouwe Brug weer
een snertmaaltijd met broodjes.
Aanvang: 19.00 uur.
De prijs voor deze snertmaaltijd
is 5,00 Euro p.p.
Indien je geen erwtensoep lust kan
je ook tomatensoep bestellen.
Je kan je opgeven om aan de
snertmaaltijd mee te doen,
voor of uiterlijk op
woensdag 15 februari 2012 bij:
Carnavalsvereniging
1 Zonder Snor
telefoon 0115-606062
Brasserie d’Ouwe Brug
telefoon 0115-451918
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DeSluuskilseLeuters
gaan dit jaar
op de
oude toer...
Carnaval in Betekoppenstad 55 jaar wat een tijd.
De Sluuskilse Leuters rijden dit carnavalsjaar voor de 4de keer mee in
Betekoppenstad. Vanaf begin september zijn we weeral volop aan het bouwen aan
onze nieuwe creatie om er in februari weer te kunnen staan.
Dit jaar gaan we op de oude toer (55 jaar carnaval gaat niet in de koude kleren
zitten…), we zijn allemaal wat slecht ter been, horen niet meer zo goed, zien
wat slechter, maar we zijn nog altijd goed bij de pinken. Daar moet je ons niet in
onderschatten. We houden nog steeds van een feestje bouwen.
Dus mensen wees gewaarschuwd en op je hoede als je ons tegenkomt, want er
zouden wel eens gekke dingen kunnen gebeuren wat je niet zou verwachten van
ons.
Een carnavaleske groet,
C.V. de Sluuskilse Leuters

We zijn d'r
nog niet uit...

Koddekoi
en de
3 Giegeltjes

Of we ons maar weer eens rond de tafel wilden zetten om een tipje van de sluier
op te lichten over de komende optocht. Da’s makkelijk praten. We zijn nog aan het
bijkomen van de grote fuif in de suikerloods. Wij hebben ons daar als jonge broekjes
gepresenteerd als enkele superhelden. Je kent ze wel die mannen met een masker,
een keepje en van die enorme spierbundels. We hebben ons daar goed geamuseerd.
Al konden we onze ouwe niet helemaal volgen toen hij laaiend aan het vertellen was
over Anneke Gronloh. Een superheldin uit vroeger jaren die op Brandend Zand in
Paradiso heeft gezongen. Het zal wel.
Terugkijken is leuk, maar de redacteur had graag juist wat vernomen over wat we
gaan doen in februari. En daar knelt nou precies de schoen. Daar hebben we nog
geen ﬂauw idee van. U begrijpt dat tussentijdse feest heeft onze hele planning in de
war geschopt. Binnenkort pakken we de draad weer op, we gaan met z’n allen rond
de tafel, we pakken de stroopwafels, de ﬂes cola of chocomel en gaan onze fantasie
eens de vrije loop laten. En het moet al gek lopen willen we niet een goede opvolger
vinden voor de poedeltjes, het vuurfestijn, de Delftse blauwtjes of de tafeltjes van
Oud Sluis. Je gaat nog versteld staan.
Maar het belangrijkste is dat we Pa een beetje uit de buurt van de bouwplaats houden en dat het naaimachien van Ma snel gemaakt wordt. Want eerlijk is eerlijk het
j toc
a a s een ooma,
a, di
zijn
toch de mama’s
die zorgen dat we er weer pico bello op staan.
A
Al
lez alle jonge gasten uit Sas, laat jullie fantasie eens gaan en loop ook lekker mee
Allez
i de schoonste op de zondag vvan carnaval.
in
Allez, allen leutige dagen toegewenst,
Uw zoekende Koddekoi en de 3 Giegeltjes

Ons idee is
elemaol top!
Alaaf Betekoppen,
‘t Is d’un eerste keer da me in de
Betekopkrant een bijdraoge levere, dus
zulle me ons eve voorstelle.” ééé... moei’
ons zien!” bestaot uit nege vrouwe en
twaolf kleine jonge’s, ja ja we em me nie
stil hezete. Onze eerste deelnaome an
de hroten optocht was in twee duzend
tien, dus zijn me nog maor een jonge
club, maor afijn henoeg gezeverd over
ons ijge, wa doe me van’t jaor?
Een thema bedinke bring nogal wa kopzurge mee, en é nogal wa voet’n in ‘t
aorde á je mee nege vrouwe rond taofel
zit, da ku je zowel bedinke, de kleine
jonge’s en wel heen inspraok maar já,

de’n een wil di en de’n ander wil da, je é
ze zomaor niet anhekleed.
Achter een resem van planne van de’n
ene en de’n andere, lee tur eineluk wa
nieuws op taofel. Mense lieve, je staot
t’ur van te kijke oe vee planne me wel
nie én, je za’t ur in de toekomst nog vee
van oore, want mee al die veranderinge
in ‘t Sas, ‘t kliemaot en noem maor op, is
ons idee elemaol top.
An julder wille zien wa da me in petto
e’n, laot dan de zondag van dun stoet je
pint eve op dun toog staon om naor ons
te komme kijke.
Tot mee die daoge,
ééé... moei’ ons zien!
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verlichte optocht 2012
Dat het bestaat weet ondertussen
iedereen. Dat het leeft, bleek vorig
jaar aan het massaal toegestroomde
publiek dat getrakteerd werd op een
extra vuur- en lasershow. Zelfs oud
minister van Verkeer en Waterstaat,
mevrouw Karla Peijs besloot een
kijkje te nemen. Haar Tilburgse
carnavalssjaal bracht voldoende
charme met zich mee om geen oude
koeien uit het kanaal te halen inzake
verkeersveiligheid. Commissaris
Peijs’ aanwezigheid toonde de interesse in de Betekoppen van over
de Schelde, dat kan niet ieder jaar
gezegd worden. Zoals vanouds werd
er na afloop bij Henny en Ronald
met gepaste trots een traditionele
Wortegemse gedronken.

Na al die warme gevoelens weer
tijd om de kou in te gaan. Want
ook dit jaar wordt carnaval 2012
in Betekoppenstad niet afgesloten
zonder verlichte optocht. Om 19.45 u.,
de Betekoppendinsdag, wordt iedereen die zich geroepen voelt van harte
welkom geheten om mee te doen aan
de lichtparade. Zoals vanouds starten
we voor cafe d’Ouwe brug. Rond
20.00 u. zal het startsein gegeven worden door de Pierewieten en zullen we
door Sas trekken om via de pomp te
eindigen bij Paul Boon.
Tot mee den dinsdag!
Carnavalsstichting
De Pierewieten

Trots zijn we op de deelnemers, vrijwilligers en het publiek. Tevens op
carnavalsstichting de Betekoppen,
gemeente en politie Terneuzen en
andere organiserende partijen. Een
beetje meer trots gaat uit naar een
carnavalesk duo, welke de lichtparade een warm hart toedragen.
Intimi weten waarom.

sjoowbende

Tandsjen Bei

In het stukje dat we voor de Betekop
schrijven kijken we natuurlijk vooruit
richting Carnaval, maar we kijken ook
graag nog eens terug want we hebben
een fantastisch 2011 achter de rug.
We moesten om te beginnen lang geduld hebben want Carnaval 2011 viel
extreem laat. Maar het was het wachten
waard! Tijdens onze optredens zijn we
wel gewend dat er wordt meegezongen
(of wat er voor door moet gaan) en dat de
boel hier en daar wat in beweging komt.

Dit jaar was de ambiance ongekend: Op
keiharde rock-nummers als Reebruine
Ogen werd er geheadbangd, gepogood,
gecrowdsurft, gestagedived, kortom het
was een geweldige bende. We gaan de
namen van de verantwoordelijken niet
noemen, maar het was da jong zootje
ongeregeld…
Volgend hoogtepunt was natuurlijk onze
reis naar Spanje. Zon, bier, lekker eten,
nog meer bier… O ja, er werd natuurlijk
ook nog muziek gemaakt. Vooral de lied-

jes met zang vielen goed in de smaak.
En zo was het ook in Simancas nog lang
onrustig!
Dan natuurlijk ons eigen dweilbandfestival. Elk jaar is het weer spannend welke
bands we kunnen strikken. Elk jaar
hebben we ook in de laatste weken voor
het festival nog een afmelding. Maar dit
jaar waren we voorbereid: we hadden
gewoon een band teveel uitgenodigd en
zo was het programma toch nog goed
gevuld. Toppers van deze avond waren
zonder twijfel de Uitslaopers, een band
die meerdere malen de titel ”muzikaalste dweilorkest van Nederland” kreeg.
En dat deze titel niet gestolen was bewezen ze met nummers van o.a. Mika en
Lady Gaga. Ik denk dat dit het beste was
van alle optredens die we in alle 15 edities van ons dweilbandfestival hebben
gezien. En volgens de Uitslaopers zelf
zeker voor herhaling vatbaar!
Van dit muzikaal geweld waren we
natuurlijk even van de kaart, maar intussen kijken we ook weer vooruit richting
Carnaval. We hebben veel nieuwe nummers, maar of het voor Carnaval allemaal een haalbare kaart is, is nog even
af te wachten. We zitten namelijk ook
met wat personeelswisselingen: Onze
trombonist Martin verhuist naar d’n
overkant en gaat ons dus helaas verlaten.
Onze tromboniste Susanne zal zo ergens
in de buurt van Carnaval bevallen (dat
heeft onze bassist Jaspert lekker handig gepland…) en dus ook tijdelijk iets
minder actief zijn. Maar we hebben ook
een trompettist erbij dus dat is dan weer
goed nieuws!
Over één ding zijn de vrouwen en heren
van Tandsjen Bei het eens:
We gaan proberen om de ruiten er uit te
blazen (hopelijk schoppen de cafébazen
ons niet buiten). O ja, over onze kleding
op maandag kunnen we open kaart
spelen: D’r gaan er een paar ﬂink voor
joker lopen…

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
◆ Meten is weten: zorg er voor dat
je er tijdens het bouwen zeker
van bent dat alles past, in plaats
van dat je daar op zondag pas
achter komt en nog aanpassingen
moet gaan doen.
◆ 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 (op)bouwen tot en met het afbreken.
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Slakkebouwers in 2012: Je gaat het zien…

Lekker zacht...

De Polderploeters:

Dit jaar zullen we de trein
absoluut niet missen!
Beste Betekoppen,

In 2011 beleefden wij als
Slakkenbou-wers uit
Sluuskille ons eerste
jubileum, met de tussentijdse afwezigheid
van een jaar, deden
we voor de elfde keer
mee aan de optochten in
Sl
i kil en Sas
S van Gent.
G
I het
h eerste
Sluiskil
In
jaar hebben we zelfs nog aan de stoet
in Kloosterzande meegedaan maar dat
was gezien de afstand en het weer toen
geen succes. In de tien voorgaande
edities wisten de Slakkebouwers in de
optochten van Sluiskil iedere keer met

Het jaar is alweer voorbij, carnaval staat weer voor de deur. Eindelijk. Vorig jaar
waren we helaas niet van de partij door gezondheidsredenen. Dit jaar zullen we
weer gezond en wel aan de start staan. Ons idee van vorig jaar hebben we goed
kunnen uitwerken en dit jaar zullen we de trein absoluut niet missen. Inmiddels
hebben we al een aantal festiviteiten achter de rug in het kader van het 55-jarige
jubileum van Stichting de Betekoppen. Hier is heel wat werk voor verzet om dit
allemaal te organiseren. We mogen er best wel eens bij stilstaan en langs deze
weg willen wij in ieder geval de organisatie hiervoor hartelijk danken. De opwarmer hebben we nu dus gehad en de zin om te bouwen is nu des te groter!! We
hebben nu ook al hulp van de kinderen dus het komt vast helemaal goed dit jaar.

de eerste
eeers prijs aan de haal te gaan. Met
crea
atie als de Smurfen, Groente & Fruit,
creaties
luch
htba
luchtballonnen
die zowat letterlijk de
woolke aanraakten en zingende vogels
wolken
wer
w
werden
de prijzen in Sluiskil binnen
ge
gehaald.
De laatste jaren stonden
wi zelf soms versteld van de uitslag
wij
wa tegen de mooie en grote wawant
gen van de Sluuskilse Leuters werd
gens
h steeds moei-lijker om te concurhet
reere Toch lukte het de eerste twee
reren.
n wel,
w vooral met de motormuizen
jaren
haddden we toen ook wel een prachtige
hadden
creaatie waarmee we de hoofdprijs voor
creatie
neu van de Leuters wegkaapten.
n
de neus
Afgeelop jaar was het anders, in het
Afgelopen
jubilleu
jubileumjaar,
had de jury geen compasssie met
m ons lustrum en werd onze
passie
hypeerm
hypermoderne
computergestuurde slak
naarr de tweede plaats verwezen. Niet
verw
won
verwonderlijk
overigens want onze Slak
zek in Sluiskil last van de nodige
had zeker
probblem en op eigen kracht had de
problemen
Slakk nu nog aan het kruipen geweest…
Sa wisten we in de B-wagen cateIn ’tt Sas
gorie ook
o al eens te winnen, de groentegorie
fruit trok toen met ’t Rad van
fr
en fruitkar
Fruiitui veel bekijks en de grootste prijs
Fruituin
voorr de Slakkebouwers werd daar toen
bi
mee binnengehaald.
De laatste jaren
w steevast mee in de groepen-C
doen we
d concurrentie is daar groot, erg
en de
groot. Er worden door de verschillende
bouwers prachtige creaties neer gezet en
hoewel iedereen natuurlijk wil winnen
zijn we al trots op onze tweede plaatsen
van de afgelopen jaren. De creaties van
’Wie me daor èn’ staan qua afwerking
boven iedereen in onze categorie.
In 2012 komen de
Slakkebouwers natuurlijk
weer terug maar met wat
kunnen we natuurlijk
nog niet vertellen. Een
tipje van de sluier kunnen
we wel oplichten: lekker
zacht…
Tot mie die daege…

Groeten,
De Polderploeters

Alweer een jaar geleden dat ik methetzelfde probleem zat, het stukje voor de
betekoppenkrant. Waarom is het toch
altijd weer zo moeilijk om iets zinnigs
op papier te zetten. Aléé, ik zal het maar
weer eens proberen. Vandaag hebben
we net het fantastische feestweekend
achter de rug van het jubileum 5 x 11.
Je krijgt dan toch echt weer de kriebels
hoor voor het komende carnaval. Nog
een paar maandjes en dan is het weer
zover. Maar goed we gingen het even
over ons idee hebben voor dit komende
jaar.Eind september zijn we toch maar
weer eens een zondagmiddag naar
de Reseda vetrokken om daar al onze
ideeën te spuien. Wat bleek, we hadden wel liefst één idee. Op zich heel
makkelijk want dan moet je zeker niet
gaan stemmen! De verwachtingen worden natuurlijk steeds hoger voor onze
groep want van de drie jaar dat we nu
meerijden me de B-wagens zijn we twee
keer met d’n eersten gaan lopen. Wat
moeten we daar toch altijd weer om
lachen. Met een wagen vol oude planken, pijpjes en zonder geld vind ik het
toch wel knap hoor! Affijn, om het nog

even over het idee voor het komende
jaar te hebben, ik kan er nog zo weinig
over zeggen. Vooral omdat het voor ons
ook nog een beetje zoeken is naar het
hoe en wat. Muziek op het dak is de
meest simpele uitleg. Ik snap dat iedereen nu denkt, wat moet dat nu eigenlijk
voorstellen. Awel, da weet ik ook nie, je
zult dus moeten komen kijken.
Groetjes,
Bouwklup d’Alve Zolen

Al

uw klup

ve Zo len

d’

Muziek op het dak?

Bo
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De Betebla

Het is de laatste keer...
daar zijn... van weleer!!
Beste Betekoppen,
Betekoppen
n,
wed
dero een berichtje vanuit onze bouwplaats.
Ook dit jaar wederom
en w
Maar toch wille
willen
we nog even terugkomen op vorig jaar.
or oons een hele happening die al begon op
Het was voo
voor
vrijdaggavon Eerst naar een receptie en dan om
de vrijdagavond.
uu
ur onze
on eigen receptie, vanwege ons 22-jarig
22.22 uur
jubileu
um.
jubileum.
Z druk
d
Zo
hadden we het niet verwacht en daarom
aaan allen
a
aan
die geweest zijn, nogmaals hartelijk
dan voor de bloemen, ﬂessen, kussen,
dank
taa andere kado’s en verdere goed bedoeltaart,
de wensen. Het was formidabel!
M goed, dat was vorig jaar, nu even over
Maar
ko
komend
carnaval. We zijn weeral vroeg
bi
bijeen
geweest om een onderwerp voor
d schoonste stoet te bedenken. Eigenlijk
de
w
waren
we er al redelijk vlug uit, wat we
ga doen. Er gebeurt zoveel in ’t Sas, dat
gaan
er altijd wel iets van te maken is, zelfs over
ca
carnaval
zelf. Het moment dat dit stukje gesc
schreven
wordt, staan we aan de vooravond

n

b

et

eko

a

d

Gaon we naar...
Ja... verrassing!

eknichte
r
T

p penst

van het 5x11 jubileum. Dus ook weer
zoiets dat inspiratie oplevert. Wij gaan
dit jaar ook terug in de tijd, naar weleer
en wat dat wordt, weten wij wel en als
jullie het ook willen weten, dan moeten
jullie allemaal de zondag naar de optocht
komen kijken. We hebben heel wat van
stal gehaald en daar zijn wij ook zeer
dankbaar voor. Dit jaar zeggen we: het is
de laatste keer... daar zijn... van weleer!!
We gaan maar besluiten met iedereen
een leutig carnaval toe te wensen en
we komen jullie nog wel tegen met die
dagen!!
De Beteblaoren

Wasdàjong?

denktg
roen

!

En dan bedoelen we
niet dat we van clubkleuren
willen veranderen. Laat het ons even uitleggen: Het is nu voor het 3e jaar op rij dat de heren van Wasdàjong leut zullen gaan
maken in Betekoppenstad. Spreekwoordelijk ”de kat uit de boom kijken” is er voor
ons dan ook niet meer bij. Sterker nog, we zijn bezig om ver vooruit te kijken. We
denken na over groene initiatieven. Dit is volop in het nieuws en oh zo belangrijk.
Het zijn namelijk ideeën die er aan bijdragen om nog vele jaren Carnaval te kunnen
blijven vieren in Betekoppenstad. Laten we wat voorbeelden noemen van maatregelen die we hebben genomen:

Hallie Hallo,
Ook wij met een stukje in de krant.
Wij zijn de Treknichten en we doen dit
jaar voor de vierde keer mee.
Treknichten ja, hoe kom je aan zo’n
naam?
Marc [leider van de band] wilde al jaren
iets doen met de nichten Heleen, Marian
en Trees, omdat die ieder jaar met carnaval samen op pad waren. Maar wat doe
je dan...?
Na lang nadenken heeft Marc besloten
een familieband op te richten en de
nichten op accordeon [trekzakken] te
leren spelen, vandaar de naam ”Treknichten”.
De voorbereidende weken waren altijd

al erg gezellig, lachen, gieren, brullen.
Ieder jaar een ander thema, verzin het
maar.
Enkele maanden na carnaval komen we
weer samen, gezellig, met een heerlijke
BBQ. Daar worden er weer thema’s
voorgesteld en ieder mag zijn mening
geven, meeste stemmen gelden.
Zo hebben we Tiroler, Rock&Roll, Streetparade en nu...? Ja... verrassing!
Wordt het Spaans, Grieks, Russisch of
gaon we naar Mokum..?
Als jullie willen weten wat, dan moet je
de maandag van carnaval maar komen
luisteren...
Groeten van alle Treknichten
en tot mee die daoge!

Op de bouwplaats leggen we de nadruk op het gebruik van duurzame materialen.
Hierbij kun je denken aan verantwoord gekapt hout, hergebruikte schroeven en biologisch afbreekbare verf. Verder bouwen we op zaterdag middag. Zo hoeven
’s avonds de lampen in ieder geval niet te branden en bouwen we op het warmst van
de dag zodat het gebruik van de kachels minimaal is. Lege bierﬂesjes worden teruggebracht naar de supermarkt, waarna ze worden gerecycled. Zagen doen we gewoon
zelf, niet elektrisch. De een is hier overigens wel beter in dan de ander hebben we al
gezien.
Het zijn zoveel groene ideeën dat we bijna: ”door de bomen het bos niet meer zien”.
Maar wees gerust, we komen er wel uit. Hoe precies, dat zal je tegen dat het zo ver
is wel zien.
Tot met Carnaval,
Carnavalsvereniging Wasdàjong?

Ook nog even dit: kom allemaal weer gezellig Bingoën
op dinsdagmorgen bij van Dam, dan wordt het vast
weer net zo druk als vorig jaar!

DE BETEKOP 2012 - DE LEUTIGSTE KRANT VAN BETEKOPPENSTAD!

De Betekop blikt terug: 2011

Laat ik maar eens beginnen met een
compliment voor de hoofdredacteur. U
weet uit alle voorgaande Terugblikken
dat het geen sinecure is om van ondergetekende de stukken tijdig aangeleverd
te krijgen. En uit een ontboezeming
van diezelfde redacteur begreep ik dat
ik zeker niet de enige ben die deadlines
opzoekt. U begrijpt ten huize van de
Betekoppen is het vaak stress om alle
partijen tijdig de stukjes te laten inleveren. Dat is al een huzarenstukje in een
normaal jaar. Echter dit jaar worden we
ook nog eens verblijd met een 55-jarig
jubileum. Mensen hebben dan ook de
handenvol om zich voor te bereiden op
deze extra carnavalsdagen. Dan schiet
het aanleveren van een stukje proza er
wel eens bij in. Zeker als er ook nog eens
gepubliceerd wordt in de jubileumkrant.
Daarom complimenten voor de hoofdredacteur. Hij houdt het hoofd koel en
heeft de deadline aangepast aan de
speciale omstandigheden. Consequentie
daarvan is uiteraard een extra druk op
de opmaker van dienst. Die heeft nu
minder tijd dan normaal. De carnaval
verschuift niet. Ondanks de verschoven
deadline is het voor uw historicus toch
weer stressen om op tijd in te leveren.
Ik kan de lezers wel alvast geruststellen.
De Terugblik is dit jaar een stuk korter.
Vorig jaar was het een fantastische carnaval. Alles liep op rolletjes. Voor de
schrijver dezes betekent dit: veel minder
te rapporteren. Het opschrijfboekje bleef
relatief leeg.
Al jaren merken we dat de druk op de
café’s hoog is. Het is nog steeds erg druk
in Sas, maar de tijd dat we een echte
11-Kroegentocht konden houden ligt al
enige tijd achter ons. Af en toe hebben
we dan ook te maken met uitsmijters
aan deuren, die de toegang moeten
weigeren wegens ”overvol”. U begrijpt
dat de geruchten die in Sas rondgingen,
dat een van de zaken z’n deuren tijdens
carnaval gesloten zou houden de nodige
onrust teweeg bracht. Restaurant ‘t Oud
Sas had het voornemen om alleen nog
voor eters open te gaan. Ik kan u verzekeren dat er behoorlijk ingepraat is op de
uitbater van de zaak aan de Kaai om van
dit voornemen af te zien. Er is volgens
mij geen maaltijd voorbij gegaan zonder
dat iemand hem gewezen heeft op zijn
”carnavalsplicht”. Het heeft niet mogen
baten. Er kon uiteindelijk alleen een
pizza gegeten worden. Tijdens De Dagen
merk je dan dat de Kaai wel erg lang is,
zo zonder tussenstop. Ook voor andere
neringdoenden langs de Kaai (broodjes- en/of friet verkopers) bleek dit van
invloed. Men liep vaak over de andere
Kaai van café naar café.
En helaas, ook komende carnaval zal er
geen café zijn. De dramatische brand
van afgelopen zomer gooide letterlijk
roet in het eten.
Wat wel erg goed nieuws was, was

z’’n zaal
zaa weer bedat Jeffrey’s tijdelijkk z’n
schikbaar had tijdens de carnaval. Was
dit eenmalig of kan de jeugd komende
carnaval wederom hossen in deze ideale
feestzaal??
Wat men echter in Sas niet kon begrijpen was dat de nieuwe exploitant van
de Vlaanderen het idee had opgevat om
elke dag een Grote Carnavalsparty te organiseren. Met grote discolichtkanonnen
werd hiervoor de aandacht gevraagd.
Echter een Sassenaar wil dweilen. Van
café naar café. Een samenkomst in 1
grote zaal heeft weinig kans van slagen.
(Een jubileumfeest op een unieke locatie
uitgezonderd). De tijd heeft inderdaad
uitgewezen dat het ook dit keer niet is
gelukt. Zolang we cafés in ’t Sas hebben
zullen dit soort initiatieven gedoemd zijn
te mislukken.
Voor de carnaval zijn de werkzaamheden aangevat om een groot Multifunctioneel Centrum, de Statie, aan de
Canadalaan te realiseren. Een onderdeel
daarvan was ook grootschalige werkzaamheden aan de Canadalaan zelf. En
uiteraard ontstaat dan ongerustheid.
Is dat karwei wel op tijd klaar voor de
optocht?? Vele telefoontjes over dit onderwerp zijn bij de gemeente binnen
gekomen. Vele vragen zijn gesteld via
de Stadsraad. Wethouders zijn op straat
aangeklampt. Kortom niets werd nagelaten om duidelijk te maken dat die Canadalaan wel klaar moest zijn voor De 5
Dagen. Uiteindelijk is de optocht zonder
problemen door de Canadalaan geraakt.
Het was ook een jaar met de nodige
jubilarissen. De Ventjes hadden in de
periode voor de carnaval in de Speye het
Grosse Mausen Festival ter ere van het
33-jarig bestaan. Een uitbundig feest wat
als ideale generale gold voor de komende
5 dagen van lol en leut.
Reeds enige jaren is op de middelbare
school het fenomeen ”Sociale- of Maatschappelijke Stage” geïntroduceerd.
De leerlingen ontplooien in het kader
van de studie, gedurende een bepaalde
periode activiteiten op het sociale vlak.
Ze maken kennis met vrijwilligerswerk,
ouderenzorg of... Men investeert in de
medemens en daarnaast leert men ook
nog eens iets. Zo zijn er al enkele jaren
leerlingen die hun stage lopen bij de
Betekoppen. Veel activiteiten die de Betekoppen ontplooien worden niet gezien.
Men realiseert zich niet wat een tijd
erin kruipt om zaken voor te bereiden of
te regelen. De leerlingen die zo’n stage
lopen weten nu wel beter. Of het nu
oude van dagen of zieken bezoeken is,
het vullen van ballonnen, het klaarmaken van snoeppakketjes, het klaarleggen
en omhangen van medailles, limonade
voor de kleintjes uitschenken, de boe-

veren scholen
sc
renmaaltijd uitserveren,
bezoeken, de carnavalskrant rondbrengen of...
teveel om op te noemen. In ieder geval
veel zaken die weliswaar gebeuren in
het kader van- of tijdens carnaval, maar
die je zeker geen feesten kunt noemen.
Het regelen dat anderen zorgeloos kunnen feesten en gewoon genieten. Prima
manier om ook die kant van vrijwilligerswerk eens te zien.
Verder verliepen de voorbereidingen zoals ze horen te lopen. Veel stress, maar
altijd precies op tijd klaar.
De vrijdagavond hadden we een 2-tal
jubilarissen. 11 jaar Eén zonder Snor en
22 jaar de Betebloaren. Beide verenigingen hadden in hun respectievelijke clubcafe’s de klassieke receptie waar de vele
andere verenigingen de kans hadden
om de jubilarissen te feliciteren, even te
knuffelen of gewoon een handje geven
en het kadootje te overhandigen.
Verder hadden we op de avond het 5
x 11 promo team wat de mensen attendeerde op het grote feest wat er zou
komen rond de 11e van de 11e 2011. Inmiddels weten we wat het geworden is.
Dan op naar de zaterdag. Een dag vol
van tradities. Echter een traditie was ter
ziele, de ouwe wijven optocht. Reeds
enige jaren leed deze activiteit een kwijnend bestaan. Steeds minder mensen
namen de moeite zich geheel onherkenbaar te maken met masker en aangepaste kledij. Anderen voor de gek houden.
Proberen de prijs van het schoonste oud
wijf in de wacht te slepen. Met de overwinningsbokaal op schoot op zondag
naast de Grootvorst aanschuiven in de
koets die de optocht opent.
Uiteraard hebben we wel de prins opgehaald, hebben we de Kop van een Betekop gespeeld aan het Beeldje, hebben
we gebetejacht, hebben we de ballonnen
opgelaten, het eerste vat aangeslagen, de
sleutel overhandigd, hebben de prins en
de burgemeester verbaal de degens gekruist tijdens de receptie op het gemeentehuis en hebben we genoten van een
bordje boerenkool met worst. Kortom
een klassieke zaterdag.
De genoemde receptie in het gemeentehuis werd dit jaar extra opgeluisterd met
enkele bijdragen van Betekoppen TV. De
reporters hadden op verschillende locaties in de voorbereiding op de carnaval
interviews afgenomen en deze werden
nu vertoond.
Een speciale vermelding wil ik toch
maken voor Rezjee Suukerklont (in het
dagelijkse leven Roger Neijt) die dit
jaar 55 jaar lid is van de Harmonie de
Vereenigde Vrienden (d’Erremenie van
Lol en Leut mee deze doagen). Met deze
prestatie zadelde hij de Raad van Elf wel
met een probleem op. Het bleek dat Rezjee in zijn loopbaan al zo’n beetje al het

eremetaal
metaall omgehangen
om
had gekregen
wat de Stichting in de aanbieding had.
Daarom is er een nieuwe titel gecreëerd:
ere-Betekop. Rezjee proﬁciat.
Tijdens de receptie showden verschillende juryleden hun nieuwe roze sjaaltje: Papzakkersroze. Dit riep de wildste
speculaties op na een jaar waarin de
Papzakkers voor de 1e maal een eerste
prijs wegkaapten. Zou dat op zondag
herhaald worden?
Het college van B&W was deze keer niet
geheel compleet, omdat er carnavalsverplichtingen elders riepen. Het blijkt dat
de heren deze dag de nodige bezoeken
dienen af te leggen. Men begint met
de sleuteloverhandiging in Westdorpe,
waarna men als de wiedeweerga afzakt
naar Sas voor de sleuteloverhandiging,
de Kopserenade en het eerste vat
aanslaan. Daarna wordt in vliegende
vaart afgezakt naar Philippine alwaar
de Burgemeester voor de 3e maal een
sleutel overhandigt en men kijkt naar
de binnenkomst van de grote optocht
aldaar. Daarnaast reist een delegatie af
naar Terneuzen om in buurtcentrum de
Kameleon de prijzen uit te reiken van
het grootse kindercarnaval. Een ander
deel van de collegeleden zakt af naar
Sluiskil alwaar de prijzen uitgereikt moeten worden van de grote Zwartsnuvers
optocht en er wordt aangeschoven aan
de Boerenmaaltijd. Door die laatste activiteit ontbreekt de mogelijkheid om dan
als volledig college weer aan te schuiven
achter de grote tafel in het gemeentehuis
aan de Westkade voor de receptie en
de daarop volgende boerenmaaltijd. Na
deze maaltijd zijn de heren vrij. Een deel
stort zich in het zaterdagse carnavals
geweld en een deel zoekt moeder de
vrouw weer op.
In de voorbereiding op de carnaval had
de Commissaris van de Koningin mevrouw Karla Peijs aan de prinsen van
Zeeuws Vlaanderen beloofd om op de
dagen der dagen ook eens aan te leggen.
Aanvankelijk zou dat op zaterdag zijn bij
Prins Edwindo in Westdorpe. Echter dat
is niet gelukt en zij zou dan de komende
dinsdag aanschuiven bij de Westdorpse
boerenmaaltijd en dan zou onze Jan haar
toch proberen te motiveren om ook de
stap over de brug te maken en te komen
genieten van de grootse lichtjesparade.
We zouden dinsdag zien of het gelukt is.
De boerenmaaltijd in de Speye was dit
jaar iets anders van opzet. Men had niet
langer gekozen voor de Duitse lange
tafel variant, maar meer voor de individuele kleine statafels. Dit maakt het
makkelijker om eens lekker rond te lopen en links of rechts een gesprekje aan
te knopen. Ondanks vele lofbetuigingen
over deze nieuwe opstelling hadden we
uiteraard ook enkele klagers, die het
toch wel erg vermoeiend vonden om na
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een intensieve middag niet even bij te
kunnen komen. En zoals gezegd geen
Ouwe Wijven optocht. Maar een Sassenaar zou geen Sassenaar zijn als die
zo maar genoegen zou nemen met het
laten verdwijnen van zo’n traditie. Dus
toch enkele gemaskerde Oudjes deze
zaterdag.
Zondag vroeg op om op te bouwen of
om te gaan kijken naar het opbouwen.
Prachtig weer viel ons ten deel. Onder
enorme publieke belangstelling trok
Zeelands mooiste weer door de Sasse
straten. Daar we op zaterdag geen ouwe
wijven optocht hadden was het even
de vraag wie zou aanschuiven naast
de Grootvorst in de koets. Het bleek
het echtpaar Ronny en Conny, die het
publiek vanachter een wiegende paardekont met Koninklijke gratie toezwaaiden. En 2 ouwe wijven die zaterdags tevergeefs naar een prijsje op zoek waren
liepen nu mee en konden ’s avonds in

de Speye alsnog een prijsje ophalen. Met
het vurige pleidooi om de aloude traditie
op de zaterdagavond terug in te voeren.
Ik denk dat het aan de carnavallers is om
deze wens in vervulling te laten gaan.
Als er weer deelnemers zijn, zal het door
de organisatie ook zeker weer worden
opgepakt. Dus pak dat oude gordijn en
mombakkes en kom de zaterdagavond
als ouwwijf weer op café.
De grote verassing was uiteraard de 1e
prijs voor Pijke Zot. 22 jaar na de vorige
was het eindelijk weer eens raak. De
oudste vereniging van Sas bleek nog
springlevend. Dat het roze gesjaalde
korps juryleden onder leiding van Theo
geen gemakkelijke taak had was wel
zeker. De kwaliteit van de wagens was
enorm en voor een niet specialist leek
het een onmogelijke opgave om daar een
winnaar uit te kiezen. Maar de cijferaars
waren er toch weer uitgekomen.
Voor de volledige uitslag en de bijbe-

horende foto’s verwijs ik weer naar de
website van de Betekoppen.
Een opmerkelijke prestatie werd neergezet door de 11-jarige Joey die voor de 11e
maal deelnam aan de grote optocht.
Da’s wat je noemt ”er vroeg bij zijn”.
De maandag was er een om in te lijsten.
Het weer was welhaast subtropisch.
Veel speelde zich dan ook op straat af.
Ik denk dat het op de terrassen drukker
was dan hartje zomer. We konden bijna
spreken van een zomercarnaval.
Op dinsdagmorgen had de Club van Hup
jubileum, 22 jaar in alle vroegte gezamenlijk ontbijt, met of zonder publiek in
de Rijnvaart. Voor het tweede jaar op rij
was er in de Reseda een grote Bingo met
een groot aantal deelnemers. Dus geen
gebrek aan activiteiten voor al degene
die vinden dat je met carnaval ook ’s
morgens niet thuis moet zitten.
In de middag trokken weer zeer vele

kinderen door de Sasse straten in de miniparade. Deze keer vertrekkend vanaf
de Speye volgens een volledig nieuw
parkoers. Met zoveel volk lijkt zo’n straat
voor de Speye ineens toch wel erg klein.
In de avonduren zijn we dan nog een
keer rond Sas gegaan in een georganiseerde optocht, nu met heel veel lichtjes.
En deze keer kwam Commissaris Karla
wel opdagen. Zij keek haar ogen uit.
Ze bleek zeer onder de indruk. Zoals
vele niet-Zeeuwsvlamingen wist zij niet
dat ten zuiden van de Westerschelde
het carnaval leeft en uitbundig gevierd
wordt. Al vanaf dat de Spanjaarden hier
de dienst uitmaakten.
Da’s dus al heel lang...
En dat we dat nog vele jaren zullen blijven doen. Een afspraak die staat. Want
met een brok in de keel, hossend rond
de Pomp vonden we met z’n allen:
Het was weer schoon geweest en volgend jaar zijn we d’r weer...

Kater ?
Een klein katertje na carnaval kan iedereen overkomen. Maar voor de
rest van het jaar zijn katers bij Recht door Zee niet aan de orde. Want
eerlijk en helder zaken doen geeft nooit een kater achteraf.
Dus kiest u ook voor geen “kat in de zak”, neem dan eens vrijblijvend
contact op met ons. Voor alle soorten bedrijfsuitingen, maar ook voor
bijvoorbeeld verenigingen.
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