de Betekop

De leu tigste krant van Betekoppenstad

Betekoppen rond hun beeldje...
de trots van Betekoppenstad! Met de glazen panelen gemaakt in onze ”eigen” Glaserie!
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de Betekoppen op internet
Complete programma
voor carnaval,
voorstelling leden
Raad van Elf,
jury-uitslagen van
alle optochten,
links naar groepen,
dweilbands enz. enz.

Colofon
De schôônste krant van Sas van Gent en verre
omstreken wordt ieder jaar uitgebracht door carnavalsstichting de Betekoppen. Ook dit jaar werd
deze krant samengesteld voor en door carnavalvierend Betekoppenstad.
Iedereen die op wat voor wijze dan ook een bijdrage aan deze krant heeft geleverd willen we
langs deze weg bedanken. Jullie maken het meer
dan de moeite waard om deze krant van boven
tot onder, van voor naar achter en van binnen
naar buiten door te lezen. Een speciaal woord
van dank aan Wout de Bock voor wederom een
schitterende kleurplaat en uiteraard ook Paul
Schelstraete voor de prachtige foto’s welke ook
dit jaar weer gebruikt mochten worden!
Namens de ”redaksie” alvast veel leesplezier
toegewenst, dit jaar bestond de ”redaksie” uit:
Hooftredaksie : Robin van der Hooft

Bezoek ons ook op

Sjef Opmaak : Eddy de Maaijer
Redaksieléje : Maarten Hemelaar,
Marcel Vinke, Piet Scheele
en Stefan de Wilde

en wordt lid
van onze pagina!!
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Grote carnavalsoptocht
Wanneer?
Vrijdag 7 februari 2014 van 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 8 februari 2014 van 16.00 - 18.00 uur
Waar?
Café Reseda, Noordweststraat 11 te Sas van Gent

Dweilbandfestival
Wanneer?
Tot en met donderdag 27 februari
(donderdag voor carnaval).
Waar?
Via mail naar: info@betekoppen.com

DE VLAG!

Uitslag trekking
loterij 17-11-13

De vlaggen zijn verkrijgbaar op onderstaande adressen:
Robin van der Hooft
Westdam 9
4551 GA Sas van Gent

Leo Dezutter
Nieuwe Bosstraat 1
4551 VP Sas van Gent

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

nr.
1714
3141
3767
1306
3187
0408
2261
4183
3006
4618

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

nr.
1445
4762
4068
1775
0143
0013
1293
4471
1889
3318

Prijzen voor 1 maart 2014 af te halen bij:
Robin van der Hooft, Westdam 9
4551 GA Sas van Gent
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Proclamatie 2014: De Ronde ...
Geachte Betekoppen,
Maanden van werk zijn er aan vooraf gegaan. Bloed, zweet en tranen heeft het
gekost, maar op zondag 2 maart 2014 is
weer zover! Dan vertrekt om 14.00 uur
weer de mooiste optocht van Zeeland
vanaf het Suikerplein voor zijn jaarlijkse
ronde door Betekoppenstad. Duizenden
mensen zien dan al dat moois weer aan
zich voorbij trekken!
Door de ogen van een wielerliefhebber
heb ik eens gekeken naar onze optocht.
Conclusie: Onze optocht vertoont grote
gelijkenissen met een grote wielerkoers
als bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Het heeft alles in zich: Spanning,
vreugde, verdriet, winnaars, verliezers
en de vorm van de dag…
In de vroege ochtenduren op zondag
gaan de diverse mecaniciens van de
verschillende ploegen op weg naar hun
materiaalposten (de bouwloodsen). Het
materiaal wordt naar buiten gereden, de
diverse onderdelen worden in- en opgeladen en het geheel zet koers naar het
startpunt, het Suikerplein.
Aldaar aangekomen, het is dan rond de
klok van 8 uur denk ik (ik lig dan zelf
nog op twee oren), worden de ploegen
bij de ingang opgewacht door de koerscommissarissen (lees: Stoetopstellers)
van dienst. Deze mannen maak je niet
meer gek (alhoewel). Jarenlange ervaring hebben ze in het opstellen van het
geheel.
Het is vechten voor een plaats bij de
kraan, want hoe eerder alles is opgebouwd hoe meer tijd er overblijft voor
het zogenaamde soigneren. Om een
topprestatie te kunnen leveren moet je
immers goed voorbereid aan de start
verschijnen!
Het is die ochtend hard werken voor de
mecaniciens. Past alles wel en gaat alles
goed. Hier nog een moertje, daar nog
een boutje en ga zo maar door. Als de
klus is geklaard wordt de bolide naar de
startplaats gereden en begint het lange
wachten… de start is dan nog enkele
uren verwijderd.
Op het startterrein wordt het in de loop
van de ochtend drukker en drukker.
Menig Betekop komt eens een kijkje
nemen. De eerste pronostieken worden
gemaakt: wie is er dit jaar de favoriet of
wordt het een nek aan nek race tussen
enkele ploegen? De koerscommissarissen proberen alles in goede orde te laten
verlopen; hier en daar is er wel eens een
discussie met een mecanicien of een
fan, maar zoals altijd verloopt alles in
een gemoedelijke sfeer. En zo loopt de
zondagmorgen, die altijd bol staat van

hectiek en spanning op zijn eind. De
mecaniciens pakken hun spullen in en
gaan zich voorbereiden op de koers. De
koerscommissarissen blijven achter op
het terrein, dat leger en leger wordt…
Dan… rond de klok van enen wordt het
weer een drukte van belang. Grote en
kleine ploegen melden zich, voorzien
van hun startnummers, aan het vertrek
en krijgen hun plek toegewezen. De
spanning staat op vele gezichten te lezen. Koerscommissaris Jos Neve loopt
heen en weer, druk gebarend en pratend
door zijn walkie talkie; ook bij hem
slaat, ondanks zijn jarenlange ervaring,
de stress toe.
Ook de jury is inmiddels op het terrein
gearriveerd. De diverse creaties worden
bekeken. Zijn er zichtbare gebreken en/
of overtredingen van het reglement en
in wat voor staat bevindt zich en een ander. Op hun schouders rust vandaag de
zware taak om in de diverse categorieën
de winnaar te bepalen.
En net zoals in een echte wielerkoers
hoeft niet altijd de sterkste (lees: de
mooiste) te winnen. Soms wint immers
de slimste (of de leutigste) (want wie
niet sterk is moet slim zijn...).
Net voor 14.00 uur arriveert de Erremenie van lol en leut. Zodra zij het parcours oplopen weet iedereen, deelnemer
en toeschouwer, het is bijna zover… de
koers staat op het punt van beginnen!
De renners nemen hun posities in en
wachten gespannen op wat komen gaat.
Dan klokslag 14.00 uur komt het sein
(kijk naar koerscommissaris Jos en je
weer dat het zover is) en het peloton
trekt zich in gang.
In de koets zit normaliter koersdirecteur
Adelein I; door zijn jarenlange ervaring
is hij gepokt en gemazeld. Hem maak
je niet meer gek! Van alles heeft hij in
de loop der jaren al meegemaakt in de
koers. Van wagens die niet meer wilden
starten of die zich in een bocht klemreden, tot afvallende delen van wagens.
Ook discussies over het al dan niet laten
vertrekken van de koers i.v.m. met het
weer, heeft hij meegemaakt. Maar een
echte koers gaat altijd door… weer of
geen weer (wind of geen wind)!
Langs het parcours staan duizenden
toeschouwers. Ze lachen, klappen en juichen de deelnemers toe. Voor de deelnemers is het zaak om geen gaten te laten
vallen. Zodra er een gat valt, is het bijna
onmogelijk om dit op eigen kracht weer
dicht te rijden en dit kan ten koste gaan
van de actie, die weer belangrijke punten kan opleveren voor de einduitslag.
Na de Canadalaan volgt de Poelstraat.
Een straat die mij altijd een beetje doet

denken aan Parijs-Roubaix. De straat vol
putten en hobbels die doet denken aan
het beruchte bos van Walèrs, waar de
renners al stuiterend doorheen moeten.
Velen verliezen hier de strijd al, terwijl
de weg naar de finish nog lang is!
Maar dan volgt de Stationsstraat… Dit
zou de straat kunnen zijn, waar de koers
gaat finishen, net zoals vroeger de grote
prijs CPC dat deed. Weet u het nog
1980, het jaar dat Joop Zoetemelk als
tourwinnaar meereed in Sas; waar is de
tijd naar toe.
Tijdens de ronde proberen de koerscommissarissen natuurlijk het geheel in
toom te houden; ook zij proberen gaten
in de koers te vermijden. Want, een gat
betekent even geen actie voor toeschouwers! Koerscommissaris Jos overlegt zo
nu en dan met Plisie Goor; waar gaan
we even te stoppen voor een korte ravitaillering zodat we ook even op adem
kunnen komen? (Jos is immers ook niet
meer van de jongste).
De draai bij de Rijnvaart komt eraan. Je
kunt dit vergelijken met een bergetappe
in de Tour. De doorgang wordt smaller
en smaller en het publiek wordt langzaamaan gek. De wagenbegeleiders hebben de grootste moeite om de doorgang
vrij te houden, maar het lukt en het
peloton draait de Kaai op en daar doemt
vaak het volgende probleem op: De confettispuiters… er is in al die jaren al veel
over gezegd en geschreven (dus dat gaan
we nu niet doen). Je kunt ze vergelijken
met de mensen die tijdens een bergetappe met de renners meelopen en waterflessen over hen heen leeg kieperen.
De deelnemers ondergaan ook dit gelaten, ze hebben geen keus… ze moeten
doorgaan richting het eindpunt.
De finale komt in zicht: Door de nauwe
straten van Betekoppenstad wringt het
peloton zich een weg naar het eindpunt
op de Markt. Koersdirecteur Adelein
is daar inmiddels uit zijn koets gestapt
en kondigt de aankomst van de diverse
deelnemers aan. Eén voor één bereiken
ze de eindstreep onder luid applaus van
het aanwezige publiek. Het lange wachten is begonnen...!
Bij het afbreken van de wagens zijn ze
er weer: De mecaniciens. Getooid in
overals breken ze alles wat ze diezelfde
ochtend hadden opgebouwd weer af. Alles gaat weer terug naar de loodsen... de
koers zit weer op, al is de race nog lang
niet gelopen!
In de Statie is de jury inmiddels bijeen
gekomen om te vergaderen over de
uitslag. Zoals u allen weet is de jury
onafhankelijk. De uitslag is bindend en
niet voor discussie vatbaar. Maar ik geef
het u te doen: Want helemaal goed doe
je het nooit als jury. De winnaars zul je
niet horen klagen, maar ieder jaar zijn er
weer deelnemers die het toch niet eens
zijn met de uitslag. Uiteindelijk na veel
plussen en minnen én de nodige alcoholische versnaperingen is er dan uiteindelijk weer een uitslag.
In de zaal zelf is het dan al een drukte

van belang. Er wordt gepraat over de
koers, wie zijn terechte winnaars en
wie de verliezers. Ook de deelnemers
druppelen binnen; moe, maar voldaan
dat ze de tocht de tochten weer hebben
volbracht...
Op het podium staan de bekers te wachten op hun eigenaar, die ze meeneemt
en een plaats geeft in hun prijzenkast.
Ook de organisatie is gearriveerd op het
podium en de grote baas zelf (ik dus)
heeft het voorrecht om de prijzen te
komen uitreiken; met een beetje geluk
mag koersdirecteur Adelein mij nog een
beetje helpen (enkele jaren geleden nam
hij de honneurs al eens waar).
Dan is het moment daar; de voorzitter
van de jury betreedt het podium met de
uitslag van de koers van het jaar. Hier
hebben ze het allemaal voor gedaan.
Natuurlijk, het bouwen en alles wat er
bij hoort is leuk (zoniet het belangrijkste), maar nu gaat het even om winnen
of verliezen, de dood of de gladiolen. De
prijswinnaars worden naar voren geroepen in de diverse categorieën. Vrolijke
gezichten, maar ook teleurstelling bij
sommigen. Iedereen krijgt een hand van
de baas en een aai over de bol. ”Goed
gedaan, volgend jaar beter, volgend jaar
weer nieuwe kansen...”
Het hoogtepunt ligt zoals ieder jaar bij de
categorie Wagens-A, de grote jongens, de
Worldtour van het wagens bouwen. De
mannen (en vrouwen) wachten vol spanning op het moment dat hun naam valt.
Dan blijven er nog twee over. De voorzitter van de jury zegt traditiegetrouw
dat het ook dit jaar weer een moeilijke
beslissing was: Een nek aan nek race,
een fotofinish, maar uiteindelijk was er
dan toch een winnaar.
De naam van de nummer twee valt...
de winnaar is bekend en de spanning
komt bij velen tot ontlading. We hebben
gewonnen!!!!
Wat volgt is een feest van blijdschap.
Winnaars en verliezers vallen elkaar
in de armen. Er volgen felicitaties over
en weer. De competitie is voorbij en de
winnaars mogen zich een jaar lang de
beste noemen. De baas van de Ronde
vraagt ieder jaar weer aan Jos: ”En Jos,
hoe was het onderweg?” ”Ik heb druk
gehad, er vielen weer gaten hé, en bij
de Rijnvaart kwam die Sandrini weer
naar buiten met zijn blaadje bier... maar
ik had het onder controle, het was weer
schoon heee, ik heb er van genoten en
ik heb zin in een borreltje.”
De koers zit erop... aan dopingcontroles
doen we niet. Tijd voor een hapje, een
drankje, en als het meezit krijgen de
renners nog een goede massage voor het
slapen gaan!!
Tot mee die daoge en veel leute!!!

Prhineslang elo I
Mic
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Beste Betekoppen,
Vorig jaar voor de derde keer een
55+-feest op de maandagmiddag...
iedereen is het inmiddels al meer dan
gewend... echter, na vele 55+-feesten
in De Speye is nu de tijd gekomen om
deze middag te organiseren in een zaal
in de fonkelnieuwe ”de Statie” aan de
Canadalaan...
Twee jaar geleden zijn we al eens
verhuisd, toen van de dinsdag- naar de
maandagmiddag, nu blijft het wel op de
maandagmiddag maar in een nieuwe
zaal... Zoals voorgaande jaren zijn we
ervan overtuigd dat het 55+-feest,
tot groot plezier van de oudere
carnavalvierders weer een groot succes
zal worden in ”de Statie”.
We zullen maar zeggen:
”Nieuwe zaal, ouwerwetse leute”!
Zoals altijd wordt de middag gestart bij
binnenkomst met de uitreiking van de
55+-Jaarmedaille en een kopje koffie
met gebak. De muziek wordt weer
verzorgd door

”My Way Music” met Ingrid Pieters,
inmiddels op deze middag alweer
jarenlang een garantie voor dansen,
hossen en polonaise lopen!
Dus we zeggen het hier nog maar
eens: trek ook dit jaar weer je
mooiste of leutigste pakje aan voor
dit feest, maak het de jury maar
weer ”ouwerwets” extra moeilijk
een keuze te maken want een beker
voor de meest carnavalesk geklede
vrouw en man krijg je natuurlijk niet
zomaar... en zeker niet als die ook
dit jaar weer worden uitgereikt door
niemand minder dan onze eigen Prins
Michelangelo d’un Eersten en EreEerste Minister Barend den Eersten!
We beginnen weer op de vaste tijd (om
14.00 uur).
We zou’en zeggen: ”we zien mekaar
weer op ’dien middag’en ’eel vee’
plezier mee d’un carnaval 2014 in
Betekoppenstad”!
Alaaaaaaf!!!!
De Raad van Elf

Schôônste "Versierplaots"!
Dat niet alleen de winkeliers geweldig
goed zijn in de boel versieren is Prins
Michelangelo en zijn Raad van Elf niet
ontgaan...
Een vlag uitsteken is natuurlijk het minste wat een rechtgeaarde Betekop kan
doen, maar tot in de verste buitenwijken
van Betekoppenstad zijn huizen, ramen
en deuren versierd op de meest originele
manieren die je maar kunt bedenken.
Een mooi gezicht als je een klein weekje
voor de carnaval je ogen de kost geeft
tijdens een wandeling of een fietstochtje
door Betekoppenstad. Dat vindt iedereen
natuurlijk prachtig!

Om deze initiatieven navolging te doen
geven hebben we een versierwedstrijd
voor alle Betekophuizen ingevoerd.
De eerste aanzet hiertoe was vorig jaar
een bericht wat verscheen bij het bezoeken van de Betekoppen-internetsite:
”Betekop, versier je kot!”
Dat was niet aan dovemansoren gericht,
in sommige straten waren bijna huis-aanhuis de ramen, deuren of wat-dan-ook
versierd met mooie, leuke of zotte tekeningen, foto’s en spreuken... dat was nog

een hele kluif voor de jury om daar een
keuze uit te maken wie de eer te beurt
viel om als eerste de wisselbeker met
bijbehorend gevelbord ”Schôônste Versierplaots” in ontvangst te mogen nemen.
De keuze viel uiteindelijk op Walstraat 21,
het huis van Bram, Valerie, Juul en Thijs
Peeters. Het werd een gedenkwaardig bezoek! Prins Michelangelo met zijn gevolg
en de hele Harmonie van Lol en Leut zijn
binnen geweest om de eerste uitreiking
te doen, geweldig!
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Iedereen gaat zo op z’n tijd wel eens naar de kapper. Als je dan toch naar de kapper gaat, kan je maar
het beste naar een Sasse kapper gaan. Dat biedt namelijk verschillende voordelen. Bij de Sasse kappers
is het altijd heel gezellig, je komt er altijd bekenden tegen en de Sasse kappers zijn ook best leutige
mensen (de meeste toch). Je begrijpt het al: je kan je breiwerkje meenenen, bladert ‘ns wat in de Story
of zo, je kommeert wa mee en je luistert naar alles wat ‘r gezeed wor. Dan hoor je nog ’s wat, want:
Bij de Sasse kappers wordt je geknipt en geschoren, terwijl je de laatste roddels over
carnaval kan horen!
Wat ook belangrijk is, de Sasse kappers zijn heel goeie kappers. Het is aan de Sasse kappers te danken
dan we in Sas geen gewone kop hebben, maar damme hier allemaal rondlopen mee een Betekop op
onze romp. Die mannen en vrouwen kunnen van ieder gewoon hoofd mee ulder schaar, krulspelden en
allerlei kleurtjes verf een prachtige leutige Betekop maken. Het is aan die kappers te danken damme in
´t Sas zo´n leutig carnaval hebben, want mee de coupe van een Betekop, zijn we in Sas
helemaal geknipt voor een leutig feest!
k
Die kappers
van ons weten trouwens zelf ook dat door hun creaties Betekoppen-carnaval wereldberoemd is geworden in heel Zeeuwsch-Vlaanderen en omstreken. Maar nou schijnt dat ze het wel wat
hoog in de bol krijgen. Ze zijn van plan om wereldwijd promotie te gaan maken voor de Sasse kapsels.
Zie je ’t al gebeuren dat straks de Amerikanen, de Chinezen, de Russen, de Eskimo´s allemaal zo´n
mooi en leutig hoofd krijgen als de mensen bij ons in Sas. Een gek idee, maar toch ook wel een leutig
idee. ´t Schijnt dat onze kappers een promotietoer willen starten mee ulder eigen nieuwe mobiele
kapsalon. Om het nog zotter te maken hebben ze in die mobiele salon ook een speciale trimservice
voor sjieke dames die ook hun poedeltje of hun poesje van een Betekoppen-coupe willen laten
voorzien.
En Betekoppen… wij hebben geluk, we kunnen het allemaal zelf meemaken, want ze starten die toer in
Sas zelf op de eerste zondag van maart. Na een rondje deur ‘t Sas mee ulder mobiele kapsalon trekken
ze dan heel de wereld rond. Wij gaan in ieder geval kijken om ze uit te zwaaien en veel succes te
wensen. En als dan later uit beroemde modesteden als Milaan, New York, Parijs en Hong Kong via
facebook en twitter berichten komen over die bijzondere creaties van de dan beroemde Betekoppencoiffeurs, dan twitteren wij terug: #deurdwrs_sas#! ja die kennen we, dat zijn die kappers van bij ons!

Das oek wel wa é?? Op z’n Afrikaans!

EK WE
O
S

Voor ei jet weet is da jaor weer om en
moeje weer zoon stukje in mekaor flanze.
Ik praot nog steeds vloeiend Sas, dus
pak ik die taok maor weer op mij. Maor
wa den succes e’ vorig jaor. Wie atta gedocht? DAS OEK WEL WA E!! ’t Sas wer
een beetje eeter. Tis tope da we da di jaor
oek weer voor mekaor krijge ’t zal moelijk
worre.
Wemme d’r weer een vergaorinkje tegen
naan gegooid en wa ideeen op taofel gesmete. Al is het bij ons elke verjaordag of
feesje wel vergaoderen, dadije e’ aje familie van mekaor ben en da maok’t oek wel
eens moelijk.
Di jaor emme inspirasie opgedaon in
Afrika. Die mense sleure en sjouwe mee
vanalles. Mee karnaval sleure we int Sas
toch oek mee vanalles é? Mee de kinders
van hot naor her, enfin je kunt zo gek nie
noeme of we sleure d’r mee.
Mede dankzij de sponsors van vorig jaor,
waorvoor onze enorme dank, kunne we d’r
weer een kleurig feesje van maoke. We ope
dan we ter nie van in ons rug krijge. Tege
en jullie di leze zijn we al een tijdje bezig
en kom je maor is kijke op de bouwplaots.

AÉ
LW

DA

Beste mensen van ’t Sas,

Allé tot ziens
en een leutig bouwsizoen é
Das oek wel wa é

De Woedies:
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Na 12 jaar weer toeschouwer...
Beste Betekoppen,
’t Is natuurlijk nooit leutig om ”slecht”
nieuws te brengen, maar na 12 jaar is het
doek helaas gevallen voor carnavalsvereniging de Woedies. Na ons debuut in
Circus ’t Saaasss hebben we 12 jaar lang
met veel plezier gebouwd: eerst bij Free
en Marie Rademakers, later in de loods
van de 3B’s.
Er zijn heel wat creaties voorbij gekomen,
van kappers tot koffiekopjes; van de vette
majorette tot blauwe beesten (waarvan we
nog steeds niet weten wat het precies voorstelde). Eén keer is het ons gelukt een prijs
in de wacht te slepen: het allereerste jaar
met onze Snowband.
Maar ook op al onze andere bouwsels kunnen we trots zijn! We hebben alle jaren met
evenveel leut gebouwd en stoet gelopen,
maar nu is het helaas toch echt genoeg geweest.
We willen hierbij al onze oud-leden, trouwe
supporters en sponsors enorm bedanken
voor alles wat ze voor ons gedaan hebben.
We wensen julder allemaal een geweldig
leutig carnaval, waarbij we voor het eerst
toeschouwer gaan zijn van de schôônste
stoet van éééél de wereld (alhoewel, nu ietsje minder, omdat wij d’r niet meer bij zijn...)!
De Woedies

We zitten weer als vanouds op het gemeentehuis op de
Westkade in de avonduren. Dank u, burgervader voor
het openstellen en gebruik van het gemeentehuis. We
komen met die dagen ook van alles tegen. Soms een paracetamolletje (koppijn van de vorige dag) of een pleister plakken. Of iemand die een uitglijder heeft gemaakt
of is gevallen. Maar ook dronkenschap
en onderkoeling.

Ik wens u allen ook namens mijn collega’s van de
EHBO een heel fijn feest toe zonder veel ongelukjes. En
voelt u zich geroepen om ook bij onze club te komen
heeeel graag. Klamp ons maar even aan of kijk op onze
website https://sites.google.com/site/ehbosas/ want
hoe meer zielen hoe meer vreugd
Ik wil ook langs deze weg mijn collega’s bedanken die
lopen met deze dagen terwijl een ander feest viert...
Bedankt hoor! En Betekoppen... leutige dagen ééé!!
Met carnavaleske
groeten,
EHBO Sas van Gent
Wilma Gerritse

BO

Aanmelden bij:
Jan Sanderse
Luc de Meijer
Co Torbijn

De oefenavonden van onze EHBO-vereniging zijn ook
weer begonnen. Avonden met verband aanleggen, informatieavonden over drugs en ga zo maar door. Deze
oefenstof kunnen we dan weer gebruiken als we een
evenement lopen. En dat zijn er veel op een jaar neem
dat maar van mij aan. Een evenement springt er wel uit
en DAT is 5 dagen carnaval. Die dagen geven we dan
acte de presence wat veel EHBO’ers kost (hoewel het
dikwijls dezelfden zijn).

EH

Wie van u wordt
het 111de lid van
ons genootschap?
U krijgt een passend cadeau
en U steunt de Stichting om
weer voor een leutig carnaval
te zorgen.

Het is weer de 11e van de 11e geweest dus tijd voor
een stukje in de Betekoppenkrant te schrijven. Wat
gaat de tijd toch snel.

En ja mensen ik wil nu niet de Zwarte Piet uithangen
maar ouders van tieners zie er op toe dat ze niet gaan
indrinken voor ze weggaan. Ook zonder alcohol kan
het een leutig feest zijn. Ik heb het nu over hele jeugdige carnavalsvierders. Ik kreeg zelf verkering met mijn
Fons en had 2 truien en een lange broek aan en toch
bleef het aan. Maar nu zo bloot mogelijk, buik bloot,
kort rokje aan, dus geen trui en geen jas, wel drank en
dus ziek of misselijk en/of onderkoeling. En dit is jammer genoeg de nieuwe trend. Het is een leutig feest,
dus paps en mams denk hier even over na.

O

Weer een jaar verder
en helaas nog steeds
geen 111 leden.
We zijn wel in de buurt
van ons streefgetal.

Hallo Betekoppen,

EHB

N
A
V
B
U
CL 111

EHBO SAS
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Wasdajong gaat
alle Betekoppen
laten dansen !
Dansen op zich is nu niet bepaald iets
waar de heren van Wasdajong heel erg
goed in zijn. Het is niet dat we niet durven, vraag dat maar aan onze moeders,
schoonmoeders en de dames van de bol
club. Maar, om het netjes uit te drukken:
We zouden wel wat inspiratie kunnen
gebruiken. Daarom hebben we het dit
jaar eens anders aangepakt.
Normaal gezien begint het seizoen voor
Wasdajong altijd met een vergadering bij
Carlo in de Rijnvaart. Niet dit jaar. De
eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen was direct een weekendje weg. De
Ierse hoofdstad Dublin was de bestemming. Het was al een poosje geleden dat
de 7-koppige leut-enclave weer eens
compleet was. Eenmaal geland vlogen
de slechte woordgrappen je gelijk om
de oren: ”Iere sie”, ”moar iere” en ”die
kommen allemaal van iere”.
We hebben het weekend gebruikt:
1. Om te na te praten. Het was leutig
eej, met de lopende band!
2. Om bij te praten. ”Allée jong ejjij tegenwoordig een kat”?
3. Om vooruit te kijken. Wat zullen we
dit jaar eens gaan doen?
4. Om te doen waar we echt goed in
zijn: leut maken, zonder daarbij dorst
te krijgen.
Dat alles is gelukt kunnen we jullie
vertellen. Inspiratie opdoen, juist daar
hadden we het over. We kwamen in
een Iers eetcafé terecht. (dit had
Quinten gevonden met zijn
leuke plekjes app op de smartphone). Daar stond een Iers bandje te
spelen. Bandjes hebben we vaker gezien,
maar de danspassjes van de Ieren...
Hoeiendag, daar kan heel de wereld wat

De tijd schiet
er bij in!

van opsteken.
Wij hebben
alles goed opgeslagen en
zullen meer
dan anders de
poppen aan het
dansen krijgen. Denk
maar niet dat je aan de dans kan ontspringen, want daar steken we gewoon
een stokje voor! Tot mee die... daogen!
Wasdajong

Op het moment dat dit stukje geschreven wordt is ons idee al zo’n maand of 6 oud.
Wij zijn nogal van het motto op tijd beginnen, zodoende dat ons idee voor 2014 al
eind maart werd geboren. Ook het tijdschema van wat, wanneer en hoe was in
maart al klaar. Begin september zouden we beginnen aan onze creatie. Hiervoor nog
eerst even afbreken en dat werd en een week later gedaan. Een begin gemaakt met
de sloop, maar helaas hier is het dan ook bij gebleven. De tijd ontbreekt. Ach ja, je
kent dat wel, drukte in het gezin en vindt dan als vrouw zijnde maar eens de tijd om
even naar de loods te gaan. De bestelling voor foam is wel al de deur uit dus ergens
zullen we tijd moeten gaan vinden. Zelfs nu, nu we de druk voelen om ons stukje
klaar te stomen voor de krant, is het weer die akelige tijd die ons ontbreekt.
Ons groepje is dit jaar ook wat kleiner dan anders en dat kost voor ons weer extra
tijd om de dingen te maken, want we hebben wat handen minder. Dit kwam overigens door, je raadt het al….tijdgebrek van ons lid. De tijd om te bouwen is zoals eerder gezegd ver te zoeken. Personen minder betekent echter ook minder dingen maken, dus wie weet lukt het ons toch om op tijd een creatie te maken! Anders moeten
we het mee die daoge het nog maar eens met collega-bouwers overleggen waar zij die
tijd vandaan halen! Ons motto voor komend carnaval is dan ook: De tijd zal het leren
én komt tijd komt raad!
Tot mee die doage, Eéé…moei ons zien!

Nieuwe fabriek vestigt zich in Sas
Iedereen die een klein beetje weet
wat er in Sas gaande is zal het
wel al weten. Ondanks de barre
economische tijden, krijgen we er in
Sas een fabriek bij: de Leutfabriek!!!
De bedoeling van een fabriek is
natuurlijk dat er producten gemaakt
worden, waar ” in de markt” behoefte
aan is. Dan zou je toch kunnen
denken: ” waarvoor is er in Sas
nou een leutfabriek nodig?” We
maken hier al jaren leut en niet
zomaar een beetje. Zeker tijdens
carnaval kunnen we er wat van. Ook
zonder leutfabriek is de is de Sasse
carnavalsleut altijd al van perfecte
kwaliteit geweest.
Maar toch is het heel goed en heel
leutig dat er nou een Leutfabriek
in Sas komt. Heel wat mensen in
Sas weten wat er nodig is om van
’t Sasse carnaval zoiets moois en
leutigs te maken. Dat zijn vooral
alle mensen die ieder jaar weer
heel veel tijd besteden aan de
voorbereiding van de sasse stoet en
aan andere hoogtepunten van ”die

leutige daogen”. Die mensen vinden
het een geweldige opsteker voor
de Sasse carnaval zien, dat het ouwe
vlaanderencomplex het centrum gaat
worden van de ”Sasse carnavalsbouw”.
De bedoeling is dat aan de Westdamkant de grote wagenbouwersclubs
hun plaats krijgen.

Verhuizing

Na komend carnaval gaan die clubs
verhuizen van hun ouwe stek naar
de Leutfabriek. Aan de achterkant
van het complex blijven de kleinere
bouwclubs en de loopgroepen hun
plekje houden onder paraplu van
stichting de 3B’s. Er blijft nog heel veel
ruimte over voor andere creatieve en
leutige activiteiten. Hoe die opgevuld
wordt zullen we in de toekomst gaan
zien.

Eddy Wally

Een echte fabriek wordt het daar
natuurlijk niet. Maar het draait daar
wel om de leut: leutige dingen
bouwen voor het leutigste feest dat
bestaat. Leut beleven aan het bouwen

zelf en leut maken met elkaar. En toch
noemen we het daar leutFABRIEK.
Dat is natuurlijk een verwijzing naar
de oude textielfabriek die er al was
lang voor sporthal. Ooit stond Eddy
Wally in die ouwe textielfabriek aan
het weefgetouw liedjes te zingen.
Daarna is d’n Eddy wereldberoemd
geworden. Straks klinkt op
diezelfde plaats het lied van andere
beroemdheden: de bouwers aan ons
beroemde Sasse carnaval.
We rekenen erop dat we met zijn allen

van de Leutfabriek een hele leutige
leutfabriek kunnen maken.
tot mee die daoge,
de Leut éééé...
de directie
van de
Leutfabriek
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Beste carnavalsvierders,
Amaai, de tijd vliegt. Zeker als je het
naar je zin hebt. En naar ons zin hebben
we het zeker gehad dit jaar. Gedurende
het jaar komen we nogal eens samen om
’t een en ’t ander te vieren, te bezoeken
of zo maar. Dat kan een Gamba (uw
weet wel van die roze friemel beestjes,
die het zo lekker doen op de barbecue)
-party zijn, een rondgang op Koninginne
(ja, dat blijft voor ons dames uiteraard
-inne dag, zie verderop) of de dinsdag
van de kermis (traditioneel de openingsvergadering van het bouwseizoen). Daarnaast gaan we eenmaal per jaar op een
roze snoepreisje. Dit jaar is dit de Efteling geworden. Want ja, je bent jong en
je wilt wat. Enkelen onder ons hebben
doodsangsten uitgestaan op sommige
wilde attracties, de Python, Joris en de
Draak en als klap op de vuurpijl De Vliegende Hollander.
Het vele opspattende water, wat zeg ik,
bijna onderwater ervaring heeft ons op
het idee voor de komende optocht ge-

bracht. En zoals een goede traditie betaamt, zal er menig ”steek onder water”
worden gegeven. Uw zalmroze Papzakkers staan daarvoor garant.
Over roze gesproken. We hebben wat teweeg gebracht met onze huiskleur. Was
het aanvankelijk alleen de roze Tompoes,
die bij menig jubileumreceptie de kadotafel sierde, na onze jubileumknaller van
2 jaar geleden is het hek van de dam.
We zien grote wagens het thema roze
uitwerken, cafébazen die de hele boel
roze verven, juryleden onderscheiden
zich met een roze sjaaltje, de Prins wordt
gekozen op roze zaterdag in plaats van
tijdens de Megakroegentocht, de dinsdag
van de komende carnaval zal als roze
dinsdag door het leven gaan en als klap
op de roze vuurpijl heeft een nieuw lid
zich gemeld bij de Papzakkers.
Het blijkt dat Willem Alexander die vier
dagen in het buitenland vertoeft en om
nu alleen thuis te zitten leek Maxima
niks en een roze jurkje had ze wel. (zie
foto, maar ja, niet in kleur. Maar we ver-

zekeren u: het is van het rozigste roze
dat je je maar kunt voorstellen).
Of ze de ballotage commissie weet te
overtuigen, zal nog moeten blijken. Papzakker wordt je niet zomaar.
Daarnaast is onze Carlo, aan het einde
van de avond met van die snoezige roze
wangetjes van de vermoeidheid, naarstig
op zoek naar een waardige vervanger
van het ter ziele gegane Pimpeltje. Hij
zoekt het in de cocktailachtige samenstelling, zoet, roze en de nodige alcohol.
Afgelopen roze zaterdag was de primeur,
maar de bekendheid moet nog wel een
beetje groeien.
Allez tot zover, we gaan d’r weer tegenaan. De bouwplaats is langzaam als
vanouds onze tweede huiskamer aan
het worden. Menig stoere man staat met
bewondering op onze vingers mee te
koekeloeren, om te kijken of ze nog iets
kunnen opsteken.
Allez tot mee die doagen.
Uw roze avant-la-lettre Papzakkers

”Nest mekaor”
vliegt er ook
di jaor weer in!
Un bewoge seizoen wast afgelope jaor
wel. Wegens tijdgebrek en wat tegenslaoge tijdens het bouwe konde me helaas
maor mee un halve bezetting meelope in
den stoet. En wat krijg je dan bij de prijsuitreiking? Juust de prijs die me nooit
meer verwacht hadde; de Rinus van der
Hooft trofee ofwel de aanmoedigingsprijs! Wat ware we ier blij mee!
Het è helijk heresulteert in uitbreiding
van de groep zodat me nu mee 12 zijn!!
Deur deze prijs te moge winne was ter
helijk beslote om ’t di jaor eens goed
aon te pakke en der zeker op tijd mee te
beginne. Tis trouwens toch ook wel
eens tijd

om onszeluf un tenue aon te mete zoals
elke carnavalsgroep ondertussen è. Dus
afgelope zomer toen de musse vant dak
viele zijn me begonnen mee un tenue te
maoke wa da niemand anders è. Ook ut
idee veur den stoet vloog al snel over tafel en un prototype kwam al aanvliegen.
De start was super!
Na un korte pauze zijn me dan ondertusse weer volop begost aon ons creatie.
Me vliegen van d’ene plek naor d’andere
mee ons gerief. Zo kunne me al goed
oefene veur onze act tijdens den stoet.
De kinders kome ook al heregeld nen
keer kijke en vliegen achter mekaor aon deur den hof en op den
bouwplaots. Ze zijn ter braof
mee zumme maor zegge!
Allez me gaon nog wa doen
want de tijd vliegt voorbij en
voor me t wete ist alweer carnaval.
Tot mee die daoge!!

Beste carnavalsvrienden,
”Ier Zijme” weer...
Natuurlijk zijn wij van dweilband d’n Kleinste ook weer
van de partij om jullie te vermaken met onze mooie militaire
klanken en show. En zeg nou eerlijk:
wat is de maandag van carnaval zonder
”d’n Kleinste”?
Wat we voor dit jaar in petto hebben is
natuurlijk ook voor ons weer een
verrassing. Diverse plannen worden
gesmeed en zal pas bij het uitkomen van
deze krant bekend zijn. Maar…We zijnd
gewend, wat we gepland hebben doen
we toch weer niet! Dus julder zien wel.
Wij hopen dat het weer een geweldige

en
leutige carnaval
mag zijn als vorig
jaar en dat wij een
steentje mogen bijdragen
met onze mooie melodieën
Allee genoeg gezeverd, iedereen
eel veel leute en tot met die dage
Met de groeten van Paul, Coen,
Hessel, Johnnie, Carlo en natuurlijk
onze drummajoor Linda.
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Vaarwel Speye... Welkom Statie...!

Na jarenlang gebruik te hebben gemaakt
van De Speye is daar vanaf dit carnavalsseizoen
een einde aan gekomen. De reden kennen we
allemaal, vanaf heden is er De Statie, het nieuwe
multifunctioneel centrum in Sas van Gent.
Jarenlang zijn er activiteiten geweest in De Speye die te
maken hebben met carnaval. Denk daarbij aan de boerenmaaltijd op zaterdag, waarbij lekker werd gesmikkeld van de boerenkool en de erwtensoep. Ook zijn er
op de catwalk een aantal jaren de Ouwe Wijven gepresenteerd, en werden er medailles uitgedeeld wegens
waardering of vanwege carnavaleske jubilea.
Op zondag de prijsuitreiking met de schitterend verlichte bekers tegen de zwarte achtergrond waarbij de
DJ voor de muzikale omlijsting zorgde en waarbij het
podium door de prijswinnaars werd bestormd. Hierop
is menig feestje gevierd nadat de felicitaties van de Raad
van Elf in ontvangst waren genomen. Dit alles onder
het genot van de nodige pinten.
De maandag is er op het 55+bal menig dansje gemaakt
door de carnaval vierende Sasse senioren onder het genot van een gebakje en lekkere koffie. Hierbij zijn er behoorlijk wat artiesten de revue gepasseerd zoals Sabrina
of een spontaan passerende dweilband die een deuntje
speelt. Op dinsdag was de Speye tijdens carnaval altijd
eigendom van de jeugd. Er werden prijzen uitgereikt
van de kleurplatenwedstrijd, de kinderoptocht en er
traden artiesten op om de allerjongsten te vermaken.
Je kunt dus echt wel zeggen dat er in de Speye geschiedenis is geschreven tijdens het Sasse carnaval.

In de blauwe
zaal telde de jury
na de optocht er altijd
de juryrapporten op om tot de uitslag van de optocht te
komen in alle categorieën onder het genot van koffie,
bier en jenever. Ook is er in De Speye menig carnavalsfeest gevierd, bijvoorbeeld het laatste jubileum van De
Ventjes, de aftrap van 5 x 11 en vond er jaarlijks een
carnavals-kledingbeurs plaats.
Kortom, de Speye was een veel gebruikte locatie in het
centrum van Sas voor en tijdens carnaval.
En Henk? Die was er natuurlijk ook altijd bij, wel of
geen storm.
Vanaf dit seizoen is de Speye dus niet meer beschikbaar
en zullen we onze activiteiten voort gaan zetten in de
Statie. Een schitterend mooi gebouw, ook ingericht voor
de activiteiten zoals we ze al jaren organiseren. Het
zal in het begin wat wennen zijn, een beetje geven en
nemen en er zal heus wel
eens iets mis gaan, maar
daar kan dan ook aan gewerkt worden.
En Henk? Ja, die loopt er
ook nog rond...

Maar er gebeurde voor carnaval veel meer in De Speye.
Jarenlang is er door de leden van De Betekoppen gewerkt aan De Betekoppenkrant; helemaal boven op de
zolder. Tevens was het onze opbergplaats voor oude
pakken en andere materialen.

Spiekerskorner 2014 in een nieuw jasju...
Betekoppu,
De Spiekerskorner bevindt zich in, zoan ze dat in ’t
Sas zehhu, zwaor weer.
Ieder jaor zijn er minder zevereirs aonwezig om uldur
zegju te zehhu mee as dieptepunt vorig jaor, dan waoru d’r maor 2 spiekers ank ut goed en.
Nou emmut d’r mee Carlo van de Rijnvaort over hat,
gaommu d’r mee deur of stoppu mu d’r mee wan zo
kant nie verdur, da snappu juldur wel.
Awel, Carlo ziet ta nog steeds zittu, ei stel ook in 2014
weer een schone beker beschikbaor allenig, voor

diehene die an mee willen doen, je mag daor nie alleen zeeveru, je mag ook wa danders doen bevoorbeeld
optreeju mee un groep ajju toch ant rondgaon zeit mee
Zotte Maondag, muziek, iets zingu, iets leutigs bringu
en vaneigus over teen en tandur zeeveru, kortom je
mag taor van allus doen, an du mensu die an kommu
kijku en luisturu maor is hoet kunnu lachu.
Een Spiekerskorner 2014 in een nieuw jasju zohuzeet
mee als doel dien schonu beker van de Rijnvaort tu
winnu.
Alli, Betekoppen, stroop juldur mouwun is op en kom
is iets voordraogu, speelu, zingu, zeeveru, ut maok

nie uit anders is ’de Spiekerskorner’ ten dooju opguschreevu en is ter weer een tradisie mee karnaval om
zeep.
Voer juldur maondagsen karnavalsact is op bij de Spiekerskorner of kom toch is een stuk zeeveru bij de Rijnvaort dan zal de Spiekerskorner behouden blijvu.
In ieder huval gaot tie op maondag 3 maort 2014
huwoon deur bij ’de Rijnvaort’ om 15.00 uur.
Tot dan en doe mee!
De Diereksie Spiekerskorner
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IER
ZIJME

mee ’un thema dat...

elluf jaor jong!

klinkt als een klok!

Ja, ier zijme weer... net op tijd! Het
is altijd weer een race tegen de
klok om da verhaaltje te schrijven en dan emme dat Sasse
kwartiertje d’r ook nog bijgepakt, want dan eh je toch net
wa meer speling. Want jongens wa
vliegt de tijd toch,
d’r is alweer een jaor voorbij.
Afgelopen jaor was het
voor ons een prachtige
carnaval. We zijn flink in
de prijzen gevallen. We wonnen
niet alleen den eersten bij de
B-wagens, maar we hadden
ook nog eens de meest carnavaleske wagen. Da wier wel
eens tijd, want da d’is nog nie
voorgekomen in onze categorie.

Van de jaor emme weer een eel speciaal
jaor, want wij bestaan nameluk elluf jaor.
Da gaon we natuurlijk vieren tot in de
kleine uurtjes, want gezelligheid kent
geen tijd. Daor ga je zeker nog van oren,
maor alles op z’n tijd eeh! Je snap wel zeker, dan we dus dit jaor mee onze wagen
eens flink gaan uitpakken. W’en dan ook
een thema da klinkt als een klok.
D’r komen weer veel bewegingen aan te
pas, want ’n mens moet toch mee z’n
tijd meegaan. Wat het precies zal worden, da gaon we vaneigen nog nie aon de
grote klok angen. Ons klupje is al vroeg
in ’t seizoen begonnen mee bouwen,
want ’t mag dan wel een laote carnaval
zijn, je weet natuurlijk nooit nie of da je

in tijdnood kom. Maor da zal de tijd
wel leren. Enfin we kunnen d’r nog
wel uren over praten, maor d’r is een
tijd van komen en d’r is een tijd van
gaon en de tijd van gaon is nu
gekomen.
Dus we zien julder weer mee tie
daoge of op onze resepsie in ons
kluphuis bij Hennie en Ronald van
d’Ouwe Brug. Zorg wel da je op
tijd ben dan, want vol is vol!
De Veurzitter,
Kees van Kees van Kees...

OP MAONDAG? leuren NATUURLUK!

Zoals altijd is er op maandag van carnaval weer het traditionele Leuren voor
jong en oud. Vanaf de vroege ochtend
uren kunnen we weer genieten van alle
Betekoppen en ook diegenen die ”mee
die daogen” Betekop zijn hoe zij elk jaar
weer proberen om op een leuke manier
aandacht te vragen.
Soms zijn de acts of koopwaar zo origineel dat men zelfs bereid is om er wat
geld voor te geven, en dat is natuurlijk
precies de bedoeling!
Vele kinderen die hier aan meedoen
samen met hun ouders zie je gewoon

genieten als ze hun leuke act laten zien.
Het is toch gewoon fantastisch als je ziet
hoe jong en oud het ieder jaar weer voor
elkaar krijgt om de mensen te verrassen
met iets nieuws. Of het nou muzikaal is
of wat gezever het maakt niet uit, het is
gewoon schitterend wat je allemaal meemaakt op deze dag. Deze traditie zal dus
zeker niet verloren gaan tijdens de maandag van carnaval. De jury zal dus ook dit
jaar weer een moeilijke taak hebben om
de leutigste leurder te vinden maar zal er
zeker in slagen dit tot een goed eind te
brengen.
De prijsuitreiking van deze prestigieuze

prijs zal volgens traditie geschieden in
”de Narrentempel”, dit jaar is dat
”d’Ouwe Brug”. Na het lezen van dit
stukje heb je nog even de tijd om iets te
bedenken maar wacht niet te lang want
het is zo Carnaval 2014. Dus veel succes
om te proberen de leutigste leurder te
worden van Carnaval 2014.
Veel plezier bij het leuren!
Om voor de hoofdprijs mee te doen
is 50 Eurocent de maximale prijs
die gevraagd mag worden.

TANDSJEN
BEI
met de trioka
over de brug?

Oei, we zijи te laat. De uiteЯste
iиleveЯdatum is al vooЯbij eи ik moet
иog begiииeи typeи… иiet echt
eeи geweldige timiиg dus teЯwijl dat
bij muzikaиteи иoЯmaal gespЯokeи
het steЯke puиt is. Zo pЯobeЯeи
we oиs piиt pЯecies leeg te hebbeи
als Aииouschka met volle glazeи
aЯЯiveeЯt. We begiииeи bij de
meeste иummeЯs pЯecies gelijk, of
toch oиgeveeЯ gelijk. We speleи geeи
“Slaoi” vooЯ Aиouk biииeи is eи geeи
“Oh” zoиdeЯ Wasdajoиg. Eи we zetteи
иet vooЯ sluitiиgstijd oиs laatste
иummeЯ iи. KoЯtom, we pЯobeЯeи
altijd scheЯp te blijveи.
MaaЯ иu is de timiиg dus eeи beetje
zoek. Eи dat komt omdat we oиs al
eeи beetje aaи het vooЯbeЯeideи zijи
op de maaиdag vaи CaЯиaval. We zijи
weeЯ oveЯ de laиdsgЯeиzeи gaaи
kijkeи eи иadat iи 2012 Jamaica oиze
gЯote iиspiЯatiebЯoи was hebbeи we
het dit keeЯ iи het oosteи gezocht.
We hebbeи oиze hoЯloges eиkele
tijdzoиes vooЯuit gezet eи dЯiиkeи
tegeиwooЯdig bij het oиtbijt eeи paaЯ
glazeи eigeиgestookte wodka. Het
komt de muzikaliteit иiet teи goede,
maaЯ dit jaaЯ gaat het oиs vooЯal om
iиleviиg. Eи daaЯiи gaaи muzikaиteи
soms heel veЯ. We hebbeи eЯ ééи
iи oиs middeи die al dЯie maaиdeи
eeи baaЯd aaи het kwekeи is, speciaal vooЯ caЯиavalsmaaиdag.
MaaЯ dat is иog иiks veЯgelekeи
bij de gebЯoedeЯs die vooЯ deze
gelegeиheid al miиsteиs 30 jaaЯ
huи baaЯd lateи gЯoeieи. Om het
helemaal af te makeи hopeи we op
miиimaal eeи halve meteЯ sиeeuw
tijdeиs CaЯиaval zodat we met de
tЯoika oveЯ de bЯug kuииeи komeи.
VooЯ de Яest zijи we иatuuЯlijk
oиs ook muzikaal eeи beetje aaи
het vooЯbeЯeideи op CaЯиaval.
Eи ook dat veЯloopt иiet altijd
eveи vlot. EeЯst waЯeи we dЯuk
met de vooЯbeЯeidiиg op oиs
dweilbaиdfestival. DaaЯиa moesteи
we het siиteЯklaasЯepeЯtoiЯe иog
eeиs dooЯиemeи, waиt eЯ stoиd eeи
optЯedeи vooЯ de goedheiligmaи
op het pЯogЯamma, eи die moet je
te vЯieиd houdeи. VeЯvolgeиs de
keЯstиummeЯs, waиt we haddeи
ook иog twee keЯstmaЯkteи iи oиze
ageиda staaи. Gelukkig vooЯ oиs valt
caЯиaval dit jaaЯ иogal laat, zodat
we daaЯ ook иog wat vooЯ kuииeи
ЯepeteЯeи. Eи dat zal иodig zijи, waиt
iemaиd heeft bedacht dat we (иa
o.a. ska, Яeggae, smaЯtlappeи, Яock
‘и’ Яoll, gЯuиge, haЯdЯock, suЯf eи
balkaи) oиs ook maaЯ eeиs aaи de
Daиce-muziek moeteи wageи. Of dat
eeи succes is hoЯeи jullie иog wel …
GЯoeten vaи Taиdsjeи Bei
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weerman ’Tzalnie Waarzijn’ uit Betekoppenstad voorspelt:

44 daoge en nachte regen...

Kom aan boord van dit
avontuur... En julder ut ok
al ’van ore zeggen’?

A je wel us in ’t Sas komt zijnk zeker van
wel. Voor die die of nie weten waar ut
over ha, ieronder een korte toelichting:
Ut schijnt dat ut snoei, maar dan ok echt
snoei’ard gaot regenen...
Zelfs de weerman ’Tzalnie Waarzijn’
uit Betekoppenstad kwam mee een
bescheten boodschap.
IJ voorspelt een periode van 44 daoge
en nachte regen voordat de leutigste
en schoonste optocht weer plaats zal
vinden. Ut Schijnt zelfs dat ut zoveel gaot
regene dat ut kanaal ut ammaol nie meer
aonkan, dattie buiten z’n oevers ga treeje
en er zich een grote vloed gaat voordoen.
Een vloed die alles maar dan bedoelk
ok alles op z’n pad zal meenemen. Zelfs
de mart zal door iedereen leeggepompt
moeten worre.
Na al deze zeever werd er in ut Sas veel
gekommeerd, iets waar menig Sassenaar
heer en meester in is...
Op een zaterdag zaten we mee z’n allen
bij Van Dam, toen we daar ineens een
ouwe vent aon de toog zagen zitten die
we nog nooit eerder in Betekoppenstad
adden gezien. Dien n’ouwe adden lange
baard en een stok naast zich en ook zun

nond mocht mee op
café.
Eén ding konne we
van em opmaken:
ij was op z’n dood
van waddofter stong
te gebeure.

Eerst wilde ij ut nie
aon ons neus angen,
maar na een pint of
11 begon tie tog te
praote, IJ zat te vertellen dattie grootste
plannen ad om iets
te bouwen wat 150
meter lang, 25 meter
breed en 15 meter
oog was en uit 3
etaazjes bestond,
gemaokt van nout!
Volgens deze wijze
man is ut de enige
manier om de vloedgolf te overleven. Oh
ja, wa ik bijna vergeet te vertellen is da
ter van elke diersoort
een ventje en een
wijfje mee mag.
Aangezien we nog vaak genoeg ’mee een
nat zeil tuis willen kommen en nog veel
leut willen maken, kwaome de bouwers
van Pijke Zot tot de konkluzie om ut van
ut jaor een keer over een andere boeg

te gooien, en deze man een nandje te
elpen. We zullen alle zeilen bij moeten
zetten om dur voor te zorgen da we nie
ten onder gaan.
En… Al nieuwsgierig watter gebouwd
ga worden? Èèn ding kan ik u wel ver-

klappe: Ut wor een Beestenboel!
Kom maar us koekeloere, om een uur of
twee varen me nuit!!
Met carnavaleske groeten,
De bouwers van Pijke Zot.

De Koeters uit Westdorpe wensen alle Betekoppen een leutig carnaval!

Mijn dagboek (15)
door Willy de Groff

U weet dat de redactie van deze veelgeprezen jaarkrant er altijd vroeg bij
is om onze bijdragen te verzoeken.
Daarom dit dagboek terwijl we nog in
2013 leven, lezen en schrijven.
Er is er één of er zijn meerderen die
zich dwaas aanstellen, die aan de
Verenigde Naties hebben gevraagd, de
grote kindervriend Zwarte Piet uit het
gevolg van Sint-Nicolaas te weren. Dat
we tegen een dergelijk misplaatst verzoek zijn is logisch, heeft dit ook iets te
maken met ons Sasse vijfdaagse volksfeest misschien? Als de simpele nul op
rekest hebben gekregen beginnen ze
misschien te klagen over onze nar! Je
weet maar nooit in deze tijd dat iedereen met een ”vijsje los” over iets begint
te klagen. Maar laten we ons niet druk

maken over dit alles, op zaterdag
1 maart, zijn we er weer klaar voor.
Dan komt ónze Jan (hoe lang nog?)
vanaf het balkon de tweede dag van ons
vijfdaagse feest opvrolijken met zijn luidkeelse Alaaf! Overal (als ik dit schrijf is
het zaterdag 26 oktober 2013) is men al
volop bezig met de voorbereidingen. Dit
jaar grootscheeps, want ’De Leutfabriek’
is al aangekondigd en zal aan de vooravond van ons vijfdaagse feest in 2014
bedrijfsklaar zijn!
Dat wordt een bijzonder jaar, óns industrieel museum is dan gereed, ’De
Leutfabriek’ is in bedrijf en wij zijn allemaal weer een jaartje ouder! Ons vorig
carnaval had weer tal van hoogtepunten,
we herinneren ons het ’Nonnenkoor’,
aangevoerd door een non met een echte
snor. Zoals gebruikelijk bij religies werd

er naarstig gecollecteerd. De vrijdag was
weer een vrolijke inspectie, de kinderen
van de Frederik Hendrikschool vertrokken voor het laatst vanaf hun schoolgebouw voor de gebruikelijke optocht door
Betekoppenstad. De krasse Betekoppen
werden bezocht en de ’ongelukkigen’
thuis of in Terneuzen kregen als troost
een fruitmand.
Zaterdag werd het gehele programma
zonder noemenswaardige incidenten
afgewerkt. De zondag was weer de dag
van de ’open monden’ de wagenbouwers
en de loopgroepen hadden zich weer
overtroffen, alweer een duidelijk grensverleggende optocht. Wat zeg ik? Prachtig? Fenominaal is beter op zijn plaats!
De 55-plussers vormden hun laatste polonaise in ’De Speye’.

De maandag duurde weer te kort om
alles wat er te beleven viel goed te
kunnen volgen. Dinsdag was er de
kinderoptocht, laten we dit grandioos
spektakel maar een andere benaming
geven. Er is echter een opmerking die
toch ter harte moet worden genomen.
De deelnemertjes dragen in groeiende
mate prachtige zelfgemaakte creaties!
Daar spreekt duidelijk grote creativiteit
uit, met veel zorg samengesteld! Talloze moeders en grootmoeders, zijn nu
al (op 26 oktober) bezig om de kleding
voor de kinderen voor de kinderoptocht
te maken. Iets een prijs geven wat tien
minuten werk vraagt, werkt niet opbouwend!
Ik wens u allen een goed en zorgeloos
carnaval 2014 toe, Alaaf!
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Uitneudigingu veur
onzu verjaordag!
Vantjaor wordtur euk weer
nun jubilee gevierd, en tan
wel deur du Pott’nstampers!
Wu bestaon weeral 11 jaor!

Vant jaor kommemu in
ons fistkostuum weer
wa prijzen
haolen!
di
van

11 Jaor waorinmu flink zijn gugroeid,
muzijmu ooit int zwart bugonnun as
kannibaolun. Maor vant jaor kommemu
in ons fistkostuum weer wa prijzen haolen. Nao onze 3e plaots bij de waoges
A van tveurig jaor kon ons guluk nie op!
Tbleek inins da die mannen en vrouen
van Siedurpu older kunne mingen in
den top. Zeuas ieder jaor achter tbouen,
zamme euk tees jaor onze waogun weer
naor tSas sleuren. Zeekers nauatter weer
flink wa aonwas is in onze jongu vurinigingu. Zo zijnder op un paor maondun
tijd 2 veteraonun trug in de vurinigingu
gukommun. Tsal zeekurs van pas kom-

’ na
or da’!!

mun aonguzien me nu
kir flink willun uitpakkun.

Vantjaor zij golder allemaol van hartu
uitgeneudigd om onzun jubilee mee tu
vieren, adolderu stoel en olderu fistneuze mee neemt zurgumu wij veur de rest.
Ons idee veur du waogun is al in septembur bedocht (zeu rap zijme normaol
nooijt) maor toch zat euk vantjaor weer
flink stressun zijn omtamaol netsjes
klaor tu krijgun.
Wijzijmu sjuust iets anders as dandurru
waogus in tSas, wij rijme naomuluk 4

optochtun achtermekaor. Om zeekur
tu zijn danonzu waogun in heul dun
omtrek guzien èn. Wèndur perslotvanrekuningu al die maondun veur in de
koue moetun staon blaujbèkkun. Tes euk
daorom daons nie seu dikuls ziet in Sas
van Gent, wuzamme euk irges andurs
du kas moeten spèkken.
Maor ammu tan in tSas fist vieren is
veur du vollu 100 percent!

Euk vierummu iedur jaor ons fist in septembur, du Aftersun Party. Ons fistterrein is greut zat dus voeldou van hartu
welkom volgund jaor op 6 septembur
2014. Op Fort Moerspui aon du Ronduuteweg. Alli tes klaor... ons verhaolukkun, tot mee tie daogen eej!
Carnavalsvurinigingu
du Pott’nstampers uit Siedurpu

Uit de bouwplaots van de Beteblaoren:

We doen maar wat we kunnen...

Showbende Sas weer present!
In den optocht van 2013 zijn we behoorlijk opgevallen met onze Mickey Mouse
op de voorgrond en daarachter iedereen
verkleedt in het thema Disney, aansluitend bij de muziek die gespeeld werd.
Het was geweldig om te horen van het
publiek en van de organisatie dat men
het allemaal heel leuk vond. Een pak van
ons hart. Tijdens de carnaval gaat het
vooral om de leute. Zo hebben wij al leute bij de repetities, vooral als er nieuwe
muziek of dansjes moeten worden aangeleerd. Het leutigste zijn natuurlijk de
optredens met de club. Sinds vorig jaar
doen we dat samen met de meissies van
Proud2be uit Terneuzen. Zo geniet ook
altijd iedereen bij de opstelling van de
optocht van de mooie wagens, kleding
enz. Dit is een moment dat we toch nog
iets zien van wat er allemaal meedoet in
de Sasse optocht.
Om alles nog veel leutiger te maken met

de carnaval zijn we ook gestart met een
strietband. Om toch in de sfeer van het
Sasse Carnaval te blijven heeft deze de
noam Sugarbeet Strietband gekregen.
Dus met de carnaval in Sas zal je ze
ook zeker tegenkomen met een van die
daoge. Het zijn ook weer een stelletje
eigenwijze muzikanten die houden van
leute. En vooral de leute hebben in het
maken van muziek.
Wij hopen jullie allemaal te zien aan de
kant van de stroaten den zondag en geef
dan die muzikanten en de meissies een
applaus, da hebben ze allemaal verdiend.
Ze hebben allemaal weer hard hun best
gedaon.
Alaaaaaaf!!
Bestuur en leden
Showband Sas van Gent
en Sugarbeet Strietband

Betekoppen,
Ook dit jaar wederom een berichtje uit onze bouwplaats aan de Paul Krugersdreef.
Wij hoeven, voorlopig, nog geen fabriek op te richten, om leute te kunnen maken.
Dus blijven wij nog lekker bouwen bij René en Marleen, want die vinden dat ook
leutig. Maar goed, wij zijn dus weer gestart met bouwen voor de schoonste optocht
van zeeland en omstreken. Wat we gaan doen, ja dat is ieder jaar hetzelfde, dat
zeggen we niet. Kom maar kijken de zondag.
Het idee was eigenlijk kort na vorig jaar al zo een beetje bepaald. De kleinste
Beteblaore kwam met het idee en na wat aanpassingen, waren we het er snel over
eens wat het zou worden. Vorig jaar vonden wij het beestachtig goed en dus zal het
weer wel zoiets worden. Wij zijn van mening dat je moet doen wat je kan, en wat je
niet kan moet je niet doen. Dus doen we maar wat we kunnen.
Verder hebben wij niet veel inspiratie om hier wat neer te zetten, dus zeggen wij
maar, veel leute en tot mee die dagen!
De Beteblaoren
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Onze slogan voor di’ jaor hebben we al:

Probeer t’er Al w k lup en
ve Zol
maor eens
een(d)je te pakken!
d’

Bou

Ook dit jaar gaan we er weer tegenaan,
ons tiende bouwseizoen gaan we weer
al in. Nog een jaartje en we hebben ons
eerste jubileum al. Feestje waard zou ik
zo zeggen.
Alhoewel we altijd hebben gezegd dat
we dat niet kunnen betalen en we er
dan maar mee gaan stoppen. Jammer
want we vinden het eigenlijk te leuk! We
zullen ons best doen om een beetje te
sparen voor ons jubileumfeest.
Begin oktober zijn we weer bij elkaar
gekomen om al onze ideeën te bespreken. Onder het genot van een hapje
en een drankje kan er natuurlijk veel!
We hadden wel liefst de keuze uit twee
ideeën. Op zich makkelijk want dan is
er niet te veel strijd. We wilden graag
een origineel idee, iets wat niet te vaak

is vertoond in de schoonste optocht van
Zeeland. En het is ons gelukt.
Onze tekenaar zag het ook wel zitten en
is dus op dit moment nog flink aan het
zwoegen om er iets moois van te maken.
Nu de krant uit is zullen we al een heel
eindje op weg zijn naar ons eindresultaat. Veel kan ik er natuurlijk niet over
zeggen, je moet de concurrentie niet
wijzer maken dan ze al zijn maar het
beloofd spektakel.
Onze slogan hebben we in ieder geval
al. ”Probeer t’er maor eens een(d)je te
pakken”. Denk daar maar eens over na
of kom gerust eens kijken bij ons op de
bouwplaats.
Wij wensen iedereen in ieder geval een
plezierige carnaval toe!
Groetjes D’alve Zolen

DE SNERTMAALTIJD
Traditiegetrouw organiseert carnavalsvereniging ’1 Zonder Snor’ in samenwerking met Brasserie d’Ouwe Brug haar jaarlijkse SNERTMAALTIJD. Deze vindt
plaats op zaterdag 1 maart 2014, natuurlijk in d’Ouwe Brug en wel om 19.00 uur
U kunt genieten van heerlijke snert/erwtensoep met broodjes voor de prijs van
7,50 Euro p.p. Moest u geen snert lusten kunt u ook tomatensoep bestellen.
Indien jullie geïnteresseerd zijn in deze snertmaaltijd kunt u zich opgeven bij
d’Ouwe Brug in Sas van Gent onder tel.nr. 0115-451918 of bij 1 Zonder Snor,
tel.nr. 0115-606062, voor of uiterlijk op zaterdag 22 februari 2014.
Ook per e-mail kunt u zich opgeven: moring@planet.nl
1 Zonder Snor en d’Ouwe Brug
wensen u alvast smakelijk eten!

De Polderpl
oeters:

Zal de kassa
bij ons gaan rinkelen??

Hallo Betekoppen,

Het is alweer half november, de dagen
worden korter en de houtkachels en
kaarsjes kunnen weer worden aangestoken. En dus is het ook weer tijd om te
beginnen voor carnaval.
De hoogste tijd eigenlijk want voor je het
weet is het zover. Gelukkig is het pas in
maart dus we hebben wat extra tijd om
iets leuks te creeëren. Maar wat gaat het
worden? Aangezien ook wij nog steeds
last hebben van de crisis, moesten we
iets simpels bedenken. We moeten wel
op de centen letten en dat is terug te
zien in onze creatie van dit jaar.

Dus niet te moeilijk en gewoon weer
duwen in plaats van rijden. De mannen
zijn volop aan het slijpen en lassen. Daarna kunnen we beginnen met foamen en
kan de rest van de groep ook beginnen
helpen. Ja, ook de kids zijn steeds meer
van de partij op de bouwplaats. Zij zijn
tenslotte de toekomst van het carnaval.
Jong geleerd is oud gedaan. Afijn, genoeg
geleuterd, we gaan weer aan de slag en
doen ons best om er weer iets moois
van te maken. We hopen dat de jury het
ook schon zal vinden zodat bij ons DE
KASSA KAN RINKELEN!!!!!
Veel plezier allemaal mee carnaval,
De Polderploeters

We willen dit jaar De
clown gaan uithangen...
Na vorig jaar pech gehad te hebben in
de optocht in Sluiskil, moesten we een
jaartje overslaan in de optocht in Betekoppenstad.
Direct na carnaval begonnen de voorbereidingen voor het nieuwe jaar. Een
nieuw onderstel werd aangeschaft,
wat resulteerde in doorwerken in de
zomerstop. Aanpassingen en opbou-

wen van het onderstel. Dit jaar willen
wij weer goed voor de dag komen in
Betekoppenstad. We willen dit jaar ”De
clown gaan uithangen”. Ook zit er nog
een spectaculaire act aan te komen op de
wagen zelf...
Daarom zeggen wudder
uut Sluuskille:
Tot mee die daogen
in Betekoppenstad!

Programma 2014
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Vrijdag 28 februari
13.15 u. Bezoek aan de Sasse basisscholen
door de Raad van Elf
15.00 u. Bezoek aan ”de Redoute”
18.00 u. Ziekenbezoek en uitreiken van fruitmandjes
in Sas van Gent en in ziekenhuis ”de Honte”
21.00 u. Laatste inspectie van de café’s
voor Carnaval 2014

Zaterdag 1 maart
13.00 u. Uitdelen ballonnen bij ”de Statie” (Canadalaan)
13.25 u. Vertrek optocht naar het Prinsenhof
voor ophalen Prins
13.45 u. Vanaf Prinsenhof in optocht naar
het Gemeentehuis op de Westkade
14.15 u. Overhandiging sleutel door de Burgemeester
op het balkon van het Gemeentehuis
14.25 u. Oplaten ballonnen bij het beeldje
14.30 u. Aanvang ”betenjacht” voor de kleintjes
bij de Sasse horeca
14.45 u. Openingsreceptie ”CARNAVAL 2014”
in de Reseda
Gezamenlijk uitbrengen van een toost
(en prijsuitreiking ballonnenwedstrijd)
15.30 u. Einde openingsreceptie, waarna
kleine kroegentocht
Tijdens de route zal de prijsuitreiking van
de etalagewedstrijd plaatsvinden.
16.00 u. Einde ”betenjacht”.
18.00 u. Ontvangst Raad van Elf en genodigden op het
voormalige gemeentehuis aan de Westkade
18.50 u. Vertrek naar ”de Statie”
19.00 u. Aanvang Boerenmaaltijd (op voorinschrijving)
in ”de Statie”
20.30 u. Einde Boerenmaaltiid
Aanvang kroegentocht langs de Sasse horeca
01.00 u. Sluiting café’s

Zondag 2 maart
14.00 u. Vertrek grote Carnavalsoptocht vanaf het
Suikerplein
Route: Canadalaan - Poelstraat - Stationsstraat
Westkade - Bolwerk - Watermolenstraat Brandspuitstraat - Kleine Markt - Noordstraat
Markt (ontbinding) - (Zusterstraat Wilhelminastraat - Walstraat - Rozenlaan Stationssstraat - Poelstraat - Westdam Vlaanderenplein)
15.30 u. Presentatie van deelnemers aan de optocht
op de Markt
17.00 u. Prijsuitreiking optocht in ”de Statie”
(voor alle categorieën).
20.00 u. Aanvang Kroegentocht door Betekoppenstad
01.00 u. Sluiting cafés

Maandag 3 maart

10.00 u. Aanvang leuren
13.00 u. Uitreiking prijs ”leutigste leurder”
in de Narrentempel
13.00 u. Aanvang dweilbandfestival
14.30 u. Aanvang 55+ middag in ”de Statie”
(zaal open 14 u.)
15.00 u. Aanvang ”Spiekerskorner” bij de Rijnvaart
18.00 u. Prijsuitreiking ”beste dweilband”
in de Watergeus
18.00 u. Einde 55+ middag
01.00 u. Sluiting café’s

Dinsdag 4 maart

13.30 u. Uitdelen toeters etc. aan de kinderen bij ”de Statie”
14.00 u. Start ”Miniparade” (kinderoptocht) vanaf ”de Statie”
15.00 u. Uitreiking prijzen kleurwedstrijd in ”de Statie”
Uitreiking prijzen ”Miniparade” in ”de Statie”
16.00 u. Aanvang kroegentocht door Betekoppenstad
20.30 u. Aanvang van de laatste kroegentocht
in de Narrentempel
00.00 u. Sluiting Narrentempel
00.45 u. Stadssleutel teruggeven aan de Burgemeester
aan de pomp
01.00 u. Sluiting café’s, aansluitend ”samenzang”
rond de pomp op de Markt

Eventuele veranderingen
in het programma zullen�
zoveel als mogelijk via
de pers worden
bekendgemaakt
alsmede via de website
van C.S. de betekoppen
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Allemaal
kreten die
van toepassing zijn
op Betekoppenstad... op het
moment van deze foto-reportage, eind
december vorig jaar, maakte de Raad van Elf bij een rondgang de balans op van
wat er niet meer is, wat er nu (nog) is, maar natuurlijk ook wat nieuw is... en ook
wat er nog zou moeten komen... op deze pagina een kleine impressie...

di’ zou nog
moete komme...

meer ijUn
will
alle maol.. e’ we
.!

NOG WEL...
U
N
R
E
’T
S
I
diD

EEL NIEUW...

ALGIE...
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ier waoren we te laot...
dun frederik hendrik
was tur nie meer......

NOS TA
MAOR TIS TULGIE...
R NU NOG...
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De Betekop blikt terug: 2013
Vorig jaar sloot ik mijn Terugblik af met
de hoop uit te spreken dat het opschrijfboekje niet kwijt zou raken. Maar wie
schetst mijn verbazing. Weken na de
carnaval bleek dat het boekje helemaal
niet eens weg was. De tekst van 2012
was gewoon aan die van 2011 geplakt.
En dit had ik even over het hoofd gezien.
Dus het is niet alleen het geheugen dat
50+ mankementjes begint te vertonen,
maar... gewoon eventjes de weg kwijt??!!
Maar nu onvervaard en zonder verder
de geestelijke gezondheid van uw chroniqueur te analyseren, gaan we over tot
de orde van de dag. De carnaval komt
eraan. Althans, de redacteur die de
Betekop samenstelt is het heidense karwei begonnen om alle stukjesschrijvers
achter de broek te zitten. Ze te bewegen
om toch maar op tijd hun epistels aan
te leveren. Hij zal wel vaak de smoes te
horen hebben gekregen dat het volgend
jaar een erg late carnaval wordt (weekend van 3 maart) en dat er alle tijd is.
Echter, hij was ook dit jaar onverbiddelijk. Het weekend van de Prinsverkiezing
is de deadline. En daar heb je het dan
mee te doen. Aangezien ik al mijn aantekeningen van vorig jaar weer gevonden
heb, kunnen we aan de slag.
In tegenstelling tot de komende was het
een zeer vroege carnaval, het weekend
van 10 februari. In de aanloop naar de
5 hoogtedagen kregen we te maken met
enkele komende veranderingen. Bijvoorbeeld de aankondiging van de laatste
Megakroegentocht. En bij deze laatste
werden de pompbezoekers getrakteerd
op beschuit met roze muisjes (onthoud
die kleur), als symbool voor de geboorte
van een nieuwe carnaval. Maar zoals
gezegd, ook de geboorte symboliserend
van een nieuwe vorm van het inhalen
van de Prins. Hoe? Dat was nog even de
vraag. En vooral, voer voor discussie. Alles concentreren op één plaats? En zo ja,
waar? De Statie, de Speye, nog eens de
Loods of... misschien wel een tent op het
Keizer Karelplein. Mijn gesprekspartners
waren vrij unaniem: geen tent, niet 1 lokatie, geen Scheerderstoestanden. Maar
wat het zou worden. Dat lieten we maar
over aan de wijzen van de Raad. En we
zouden dat wel het volgend jaar zien, nu
maar eerst genieten van nog een rondje
Sasse kroegen.
Een belangrijke verandering was ook
het, een jaar eerder ingevoerde, nieuwe
evenementen beleid. Zou dit 2e jaar
zonder problemen verlopen? Er was
van te voren veel ophef geweest, maar
terugkijkend kunnen we concluderen dat
de soep zeker niet zo heet gegeten is als
ze opgediend was. Door een goede coör-

dinatie vanuit de Stichting en verschillende vrijwilligers liep alles op rolletjes,
schoonheidsfoutjes daargelaten.
Helaas was er dit jaar niemand bereid
om Jeffrey’s open te houden. Wat zou
dat gaan betekenen voor de jeugd. Geen
eigen honk?
Een andere nieuwigheid: café Blitz in de
Stationsstraat. Nu gewoon weer café in
het voorste gedeelte. De ouderen onder
ons zullen met weemoed weer gedacht
hebben aan de tijd van de Rooie Oedt en
de Mi Amigo.
De Rijnvaart had ook enkele verrassingen in petto. De meest opvallende was
wel het plaatsen van een tent naast het
café. Aan de ingang stond een heus soldatenhokje, waar de portier van dienst
even kon uitrusten van gedane zaken,
bijvoorbeeld het naar de tent verwijzen
van plakkers en rokers, want in het café
was de boel ingericht met enorme foto’s
van alle verenigingen die het café als
clublokaal hebben. Een prachtig project
van de mannen van ”Wa’s da jong”?
De voorbereidingen op de carnaval
beginnen uiteraard al maanden van te
voren en ieder op zijn geheel eigen manier. Ik heb in voorgaande jaren al vaak
stilgestaan bij de vele initiatieven die
de verenigingen ontplooien gedurende
het jaar. Ik weet niet welke club ermee
begonnen is, maar bijna elke zichzelf
respecterende vereniging heeft wel een
speciale ”………”dag: D(eurdouwers-)Day,
GVD (Grote Valtatege Dag) , Ventjes- of
Pierewietendag, Sloebers familie- en/of
Nissenhuttendag, Papzakkers ”we gaan
eens naar de Efteling” dag of... Ik zal er
wel een paar vergeten zijn, maar het is
prachtig om te zien hoe zo’n kleurig uitgedost gezelschap op een door-de-jaarse
zaterdag de boel ineens onveilig maakt,
op solexen, gewone fiets, bar-fiets of in
de huifkar. Niks te gek om een dagje te
binden.
De Pierewieten kwamen in de aanloop
naar carnaval langs de deur om hun
DVD te promoten/aan de man brengen.
De DVD was een verzameling clips die
als achtergrond hadden gediend bij de
fantastische show die de mannen het
afgelopen jaar hadden gepresenteerd op
de dinsdagavond. De blote buik van onze
Jan zal velen nog jaren bijblijven. Evenals
een filmpje uit de oude doos, waarbij Jan
en Patrick een weergaloze Dikke en de
Dunne neerzetten.
De afgelopen jaren hadden we op de
dinsdagavond een laatste optocht die
door Betekoppenstad trok: de Lichtjesparade. Helaas bleek dat het voorgaande
jaar het aantal deelnemers wat terugliep.

Blijkbaar was een zoveelste optocht na
5 dagen feesten toch net iets te veel van
het goede. De parade was aanvankelijk
opgezet door de Pierewieten. En helaas
bleek er onvoldoende animo om dit initiatief over te nemen. Dus dit jaar voor
het eerst sinds jaren geen Lichtjesparade.
Carnaval is een feest van tradities, maar
we zien de laatste jaren (en niet alleen
met carnaval) dat het leven vluchtiger is.
Zaken worden met enorm veel enthousiasme opgepakt en uitgebouwd. Heel snel
neemt het een enorme vlucht en groeit
bijna uit zijn voegen. Maar net zo snel
verdwijnt het weer. De mensen gaan
weer op zoek naar een nieuwe kick. Zo
dus ook bij carnaval. Dingen krijgen niet
meer de tijd om uit te groeien tot tradities. En zelfs heel oude verdwijnen, zie
de Ouwe Wijven. Maar niet getreurd. Er
zijn nog voldoende tradities en de vele
nieuwe (misschien wat meer kortstondige) initiatieven blijven het Feest der
Feesten zijn enorme aantrekkingskracht
geven.
Voorbereiding is het halve werk. Dat
geldt ook voor carnaval. Voor een echte
Sassenaar is een jaar dan ook verdeeld
in 2 helften. Een half jaar voorbereiden,
dan 5 dagen feesten en dan een half jaar
evalueren oftewel nagenieten. Uiteraard
zal een ieder zijn eigen voorbereiding
hebben. De grote wagens zorgen dat de
loods weer picobello in orde is, alles op
z’n plaats staat, de grondstoffen ingekocht zijn, de tekeningen gemaakt zijn,
de planning gemaakt is, de rolverdeling
rond is en dan maar bouwen, bouwen en
nog eens bouwen.
De meer bescheiden, maar daarom niet
minder ingenieuze, leuke, originele of
kunstige creaties worden minder gestructureerd voorbereid. Het is prachtig
om met een echte carnavaller ergens
rond te lopen. Bij alles wat hij of zij ziet
wordt de vraag gesteld: kan ik dat gebruiken voor carnaval. Dat kan van alles
zijn: een TV-programma met een leuke
act, een 2e hands kleding zaak met een
kleurig jurkje of lapje stof, een obscuur
rommelmarktje met een apparaatje wat
perfect kan dienen om te leuren, een
straatartiest die een leuk trucje doet...
kortom alles wordt beoordeeld op zijn
carnavalswaarde.
In de loop der jaren zie je dat ook hier
een enorme vlucht gemaakt is. Men
vliegt nogal eens makkelijker naar het
buitenland, de actieradius van de moderne mens is enorm gegroeid. En zodoende
ook het zoekgebied voor carnavalswaardige attributen. Daarnaast is er natuurlijk
het Wereld Wijde Web, wat geleid heeft
tot haast onbeperkte mogelijkheden. De
eerste aanwinsten van Marktplaats.USA

worden al ingevlogen. Naast het opdoen
van ideeën is er ook een levendige carnavalsmarkt ontstaan. Men is niet alleen
op zoek naar leuke dingetjes voor de carnaval. Nee, na het maken en gebruiken
is er ook de drang om zaken te verkopen.
Uiteraard spelen de financiën hierbij een
zeer belangrijke rol. Alles wat verkocht
wordt levert weer middelen voor de
volgende carnaval. Maar ook de kick om
jouw creaties een tweede, derde of zelfs
vierde leven te gunnen. Betekoppenstad
heeft wat dat betreft een naam hoog te
houden. We zijn een echte carnavalsexport stad. Via internet is mooi te zien op
hoeveel plaatsen er wagens of andere
creaties vanuit Sas rondrijden. En niet
alleen in optochten in het Oosten van
Zeeuws Vlaanderen. Nee, ook Brabantse,
Limburgse of zelfs Gelderse parades worden opgeluisterd met ”Made in Betekoppenstad” creaties.
Sinds enkele jaren is er in Sas de ”carnavalsbeurs” van de Showband. Hier kunnen ook leuke koopjes gedaan worden en
volgens de regionale pers komen ze zelfs
uit Axel hier een kostuumpje uitzoeken.
De voorbereiding op ons Feest is nogal
lokaal gekleurd. Ik bedoel hiermee, dat
de landelijk media niet echt bezig zijn
met de carnaval. Als je dit vergelijkt met
Duitsland, daar zie je op de nationale
zender vanaf de 11e van den 11e wekelijks en naarmate carnaval nadert bijna
dagelijks grootse shows op TV voorbij
komen. Niet precies onze carnaval, die
lange tafels met halve en hele liters, de
weelderig wiebelende wulpse boezems
van het serverend personeel en de vele
Schlagers, maar wel mooi om te ervaren
hoe daar naar de 5 dagen toegewerkt
wordt. En zo heeft elke streek wel zijn
eigen invulling van het carnaval of zoals
ze in Limburg zeggen ”de Vastelaovend”.
Over dit laatste is er een prachtige roman met een even schitterende titel verschenen van Jan van Mersbergen, ”Naar
de overkant van de nacht”. Een prachtig
verhaal over een lange carnavalsavond.
Een feest met een lach en traan. Net
het echte leven. Onderdelen van deze
carnavalsbeleving zullen we in Sas zeker
herkennen, andere juist weer niet. Maar
voor boekenliefhebbers een aanrader.
In de regionale pers stond er dit jaar een
prachtig stuk van de dames Schelstraete
en Stofferis, waarin zij op een prachtige
manier beschrijven hoe zij naar de Dagen der Dagen toeleven en ze ook beleven. Betekoppen carnaval pur sang.
En zo langzaam, maar zeker komen ze er
dan aan, de 5 dagen. Op vrijdag, voor velen al de eerste vrije dag, zoveel mogelijk
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De Betekop blikt terug: 2013
de boodschapjes doen voor de komende
dagen. Zorgen voor voldoende eten in
huis. Op vele gevels zorgen de Betekoppenvlaggen dat het straatbeeld geel, rood
of wit kleurt. Menig geveltje wordt ook
nog versierd met een polyester Betekop.
De winkeliers doen hun stinkende best
om de etalage carnavalsvrolijk in te
richten, stiekem hopend op een prijsje
in de ”etalagecompetitie”. Er worden
slaapplaatsen ingericht voor ”import”, de
”blijvenslapers”. Dat kunnen uitgevlogen
familieleden of vrienden zijn, die toch de
caravalskriebels blijven voelen of vriendjes en vriendinnetjes van de middelbare
school, die dan toch wel eens in Sas willen meemaken wat het ”Betekoppengevoel” nu echt inhoudt. En om de komende dagen de handen vrij te hebben gaan
de dames nog een laatste keer rond met
het stofzuigertje en de zeem. Worden de
raampjes nog even gelapt. Om paniek in
de ochtenduren te voorkomen worden
de verschillende kostuumpjes, geordend
per dag klaargelegd... kortom men maakt
zich op voor het grote feest.
De Raad van Elf zorgt dat het draaiboek
voor de 5 doagen compleet is. Want zij
hebben een zeer verantwoorde taak.
Zij zijn de spil in het geheel. Helaas niet
altijd door iedereen gezien of ervaren.
Maar toch. Ga er maar aan staan. De
verschillende optochten in goede banen
leiden, alle plichtplegingen rondom sleuteloverhandigingen, openingsrecepties
regelen, kroegverkenningen uitvoeren,
de eigenlijke kroegentochten oppakken,
etalagewedstrijden organiseren, gemeentebestuurders ontvangen, zieken bezoeken, scholen met een bezoekje vereren,
de 55 plussers bezoeken... kortom te veel
voor een leek om te bevatten.
Chapeau jongens.
En dan eindelijk, vrijdagavond de kroeg
in. Het was heerlijk druk. Voor bepaalde
cafébazen weer even zoeken naar het
juiste volume van de muziek. Sommigen
hebben helaas nog altijd het idee, dat ze

in plaats van een plaatselijke kroeg, een
compleet stadion van muziek moeten
voorzien. Laten we afspreken dat we elkaar minimaal moeten kunnen verstaan,
want de Sasse carnaval is een ouwehoer
carnaval, mensen moeten heerlijk kunnen leuteren, zagen, mekaar voor de zot
houden, sterke verhalen vertellen.
Helaas heerste er ook de Griep, zodat
sommige vaste waarden ontbraken,
zwaar zwetend en schuddend van de
koorts in hun bedje.
En op zaterdag wordt de Prins opgehaald
door d’Erremenie, de sleutel overhandigd, wordt de Kop gespeeld bij het
Beeldje, het eerste vat aangeslagen, een
receptie gegeven op het Stadhuis en
gezamenlijk de Boerenmaaltijd genuttigd. Hoezo geen tradities meer? Tijdens
de receptie in het gemeentehuis aan de
Westkade was er weer een spervuur van
verbale spitsvondigheden tussen, de tijdelijk onttroonde Burgemeester en zijn,
even tijdelijke plaatsvervanger, de Prins.
Er was een uiterst geanimeerde bierproefwedstrijd. Jan Lonink had zelfs een
eigen biertje in de aanbieding en binnen
de Raad was er een erelidmaatschap
weggelegd voor onze Axelse Barend den
Eersten.
Zondagmorgen. Klassiek. Opstaan met
een wat mistig hoofd. Kriebels in de
buik voor wat de dag gaat brengen. Voor
velen op naar de bouwplaats, spulletjes
bij elkaar rapen en dan opbouwen. Een
heidens karwei, want wat in de bouwplaats appeltje eitje leek, want op tekening perfect doorgerekend en precies zo
nagebouwd, blijkt op het opstelterrein
toch wat weerbarstig. Zou het misschien
een beetje gekrompen zijn door de kou,
of zou er misschien een dotje vaseline
op de moertjes en boutjes nodig zijn of
toch maar het wat grovere beitel en hamerwerk? Zweetdruppeltjes. Maar rond
14.00 uur blijkt altijd weer dat de wagens er klaar voor zijn en dat alles marcheert zoals door de tekenaar bedoeld.
De Schoonste van Zeeland en Omstre-

ken trok door de Sasse dreven als vanouds tussen drommen mensen, die met
open mond al dit schoons aanschouwden. Het weer werkte redelijk mee,
droog, wel koud met een schappelijk
windje.
En dan de laatste prijsuitreiking in de
Speye. Gemengde gevoelens alom en dus
niet alleen om de behaalde prijs. Volgend
jaar de Statie. En altijd zijn er dan vragen, past dat er allemaal wel in, in welke
van de ruimtes gaan we dat allemaal
doen????
Ja, en dan de jury. Wat hadden die
het weer moeilijk. Grote, fantastische
wagens. Wie is dan de schoonste of de
inventiefste of origineelste en hoeveel
is er zelf gemaakt of waren alle ondersteunende onderdelen (aggregaten, tractoren, trappetjes, computertjes, of... wel
voldoende weggewerkt? Maar ze zijn er
uit gekomen. Deurdouwers bij de grote
wagens. En wel met een puntentotaal
van boven de 400. Was dit een record?
We zullen dat nog eens moeten uitzoeken. Bij de B’s ook ongehoord spannend,
met een enorme verrassing. Het was
voor het eerst dat een B-wagen (van Ier
Zijme) naast de 1e prijs tevens de meest
carnavaleske was. En dan bij de groepen
had de voorzitter van de jury nog een
eervolle vermelding voor de Sasse Leutesnokkers. Het laagste puntentotaal ooit.
Hij zei het bijna verontschuldigend: ”we
konden er echt niet meer van maken”.
Ben benieuwd of de jongens psychische
hulp hebben ingeroepen.
Bij de duo’s wist ”Een zonder snor” de
jury voor een enorm dilemma te plaatsen. Het kwartet had zich opgedeeld in 2
afzonderlijke duo’s, die 2 exacte kopieën
hadden gemaakt van hun idee. Wie van
de 2 ging met de hoogste prijs lopen en
wat zou de doorslag geven? Uiteindelijk
de hondstrouwe blik boven die kwispelende snor van oud-raad-van-11- lid
Ronald Möring.
De maandag. Een ongekende creativiteit

ontplooide zich weer op de beide
Kaaien. Het was een echt winters tafereel met kou en van tijd tot tijd sneeuw.
Dit weerhield niemand ervan om zich
uitbundig in het feestgewoel te storten.
We zien trouwens steeds meer gemotoriseerde acts rondgaan. Als geschiedschrijver probeer je in je boekje een
aardig overzichtje te maken van wat je
zo allemaal voorbij ziet komen. Maar dan
kijk je later op de Betekoppen fotosite
en dan merk je dat je nog zoveel gemist
hebt. Kortom te veel om op te noemen
en ik verwijs dan maar naar de officiële
fotosite en naar de vele filmpjes op You
Tube of andere moderne media.
En dan de dinsdag. ‘s Morgens een
intiem ontbijtje in de Rijnvaart. Een
bingootje in de Reseda. De kinderen die
in de middag laten zien dat de toekomst
er nog zo somber niet uitziet. Wat loopt
daar al een hoop creativiteit rond bij de
Betezaadjes. Dat komt wel goed later. In
de avonduren was wel merkbaar dat er
geen lichtjesparade was. Het leek wat
rustiger. En dan op naar de pomp. Maar
niet eerst nadat de sleutel terug overhandigd is aan de Burgemeester. Dit jaar wat
verwarrend. Was het nu in de Reseda
(waar dit al jaren plaatsvond) of in de
Rijnvaart? Doet er niet toe, de sleutel is
weer bij onze Jan. En met z’n allen nog
een laatste rondedans rond de Pomp.
Iedereen bedankt een ieder voor de fantastische carnaval en met een snik in de
stem wensen we elkaar een goede nacht
en op naar het volgend jaar voor weer
een enerverende carnaval.
Voor de diehards is er de volgende dag
een harinkje te happen bij de Reseda.
Ongelooflijk dat dit café in 1 nacht
weer in de oude luister is hersteld. De
andere zaken nemen daar iets meer tijd
voor. Zoals in het begin verteld begint
nu de tijd van het nagenieten, foto’s en
filmpjes kijken, sterke verhalen delen,
bouwloodsjes opruimen, keuzes maken
wat wel of niet te ”ver-markt-plaatsen”
is, kortom een half jaartje nabeschouwen...

Etalagewedstrijd
Afgelopen carnavalsjaar hebben we eens wat nieuws geprobeerd in’t Sas. Om Betekoppenstad tijdens de grauwe wintermaanden een beetje op te vrolijken hadden we het idee
om heel Sas te versieren! Daarop hebben we via de carnavalskrant en facebook iedere
Sassenaar gevraagd zijn of haar woning te versieren. Gewoon, omdat het ons leuk leek.
Bovendien kan dan iedereen die ”niet van hier” is zien dat we in Sas ook gewoon lekker
carnaval vieren! Nou... van dat versieren, dat hebben we geweten ook! In vrijwel iedere
straat in Betekoppenstad was er wel een gevel, raam of voortuin versierd met slingers,
vlaggen en posters. Ons idee sloeg aan, bijna iedereen deed mee!
Dit jaar willen we het nog wat grootser aanpakken. We hebben gezien dat iedereen thuis
goed is met vlaggen en slingers, maar we willen meer! Wat zouden jullie er bijvoorbeeld
van vinden om in de plaatselijke super bij de groentenafdeling ineens Andre van Duijn uit
de speakers te horen met ”’k heb hele grote bloemkolen!” Of je staat bij het Feestbeest en
ze draaien: ”Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen!”
Dat zou toch leuk zijn? Of niet? Helaas haken ieder jaar steeds meer winkels af bij de
jaarlijkse etalagewedstrijd. En dat vinden wij jammer. Want zeg nou zelf... hoe veel werk
is het nou? Iedere Betekop weet inmiddels dat het versieren van je tuintje of woning niet
meer dan een uurtje in beslag hoeft te nemen... Dus...?
Nou ja, gelukkig zijn er ieder jaar altijd nog wel een aantal die-hards die van geen wijken
weten en stug hun etalage blijven versieren! En dat vinden wij nou eens echt gaaf!! Dus
kom op! Verzin een leuk thema, hang wat slingers op en maak er wat moois van! Zo dat
die mensen die ”niet van hier zijn” kunnen zien dat ze in Sas ook van een feestje houden!
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3.

Parfumerie Jolie
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Nog eventjes en dan is het weer zover
carnaval 2014 staat weer voor de deur.
Het is alsof de tijd gevlogen is.
Ook daardoor duurde het brainstormen naar een nieuw idee ook niet
lang. We proberen elk jaar het publiek
te verbazen met onze creaties maar
van het jaar gaan we het publiek vermaken dus:

Let us entertain you!!
Er zijn door de jaren heen al aardig wat
evenementen geweest hier in de buurt
zoals: ”Rock Around the Bridge” en
”Rock on the Kiosk” dat waren voor
ons toch wel wat kleine inspiratiebronnen.
Natuurlijk organiseren wij al jaren
het Nissehutfeest dat een groot succes
is maar toch wilden wij ook ooit nog
eens ons eigen rockfestival organiseren
en daar zijn we nu werk van aan het
maken.
De vergunningen zijn binnen en de
voorbereidingen zijn al in volle gang,
het podium is al ontworpen en alles
begint langzaam vorm te krijgen.
Er word op het festival toch een paar
duizend festivalgangers verwacht dus
de beveiliging is ook zeker aanwezig.

Op naar de dagen der dagen. En voor
een harmonie betekent dat het boekje
met de carnavalskrakers uit het stof halen en maar oefenen op de ”Kop”, ”Maak
zo van je neus nie”, ”het is de laatste
keer” en uiteraard de nieuwste kraker
”In ’t Sas daar vieren w’altijd carnaval”.
Bij deze laatste is het altijd maar weer
de vraag of onze eigen Aswin ’beslist.nl’
Cocker uit volle borst even bijspringt.
Voor vele carnavalsvierders zijn de
5 dagen ook een feest van reüneren. En
dat geldt ook voor d’Erremenie. Veel oud
leden worden gevraagd (of ze bieden
zich spontaan aan) om de optocht te begeleiden. Een ander groot verschil tussen Harmonie en Erremenie is dat onze
dirigent Maurice deze 4 dagen zijn stokje
overdraagt aan Rezjee Suukerklont. Wat
dat betreft is het vergelijkbaar met de
burgemeester die de sleutel voor 4 dagen
overdraagt aan de Prins.
Vorig jaar hebben we de optocht nog
begeleid met het thema ”winterse taferelen”, maar wat we dit jaar gaan doen
is nog niet bekend. Misschien dat de
thema-verzincommissie de ledenvergadering van januari afwacht om het nog
eens in de groep te gooien.
”nog zoveel keer de blauwe bak ophalen
en dan is het weer carnaval”. Hoelang
is deze tijdsaanduiding al gemeengoed

Dat wij ook wel redelijk muzikaal zijn
aangelegd hebben we ook al vaker laten
blijken, maar ondanks dat staan we toch
regelmatig voor de spiegel te oefenen.
De maandag is tegenwoordig ook onze
oefendag met de band, tijdens het
repeteren zijn er al aardig wat snaren
gesneuveld.
Het beloofd een heel spektakel te
worden aangezien het een vol
programma is aan optredens.
We hebben zelfs als hoofdact
een BN’er weten te strikken en die gaat beslist
het publiek op gang
krijgen!

Tot mee die dagen en zorg dat je erbij
bent op Zondag 2 maart
om 14.00 u. @”SloeberRock”
Carnavaleske
groeten,

in Sas? Geen idee, maar
de harmonie is bang dat
er enkele veranderingen op komst zijn, die
deze uitspraak op losse
schroeven zet. Bij het
lezen van deze krant zal
u al geconfronteerd zijn
met de wijziging dat het
niet meer de zaterdagen
zijn dat de bak opgehaald
wordt, maar een doordeweekse dag.
Daarnaast is op moment
van schrijven zelfs de
discussie gaande of de
harmonie überhaupt het
papier nog gaat ophalen.
Maar één ding blijft als
vanouds: de Erremenie
is er weer bij tijdens het
Feest der Feesten en zal
zeker z’n partijtje meeblazen. Op de zaterdag
bij het inhalen van de Prins. Als opener
van de Schoonste van Zuidwest Nederland en daarnaast bij het begeleiden van
het jongste Betezaad.
Tot mee die doagen,
Uw uitbundig repeterende
Erremenie van Lol en Leut.

Op de foto’s:
Tijdens de zaterdagse
rondgang wordt er
uitbundig gespeeld en
gedanst...

Betezaadjes pagina
Beste Betezaadjes,
Nog even en het is alweer zover. We
gaan dan 5 dagen vol vertier tegemoet.
Sommigen van jullie zullen al druk bezig
zijn met het helpen om iets moois te
maken voor één van die dagen. Wie weet
heb je je moeder of oma gewoon aan
het werk gezet met het naaien van een
prachtig pak, dat is ook best slim... Nu ja,
jullie zijn niet de enigen die het al druk
hebben of hebben gehad. Wij zijn ook al
druk bezig geweest om carnaval weer tot
een geslaagd feest voor jullie te maken.
We hebben weer heel wat op de rol staan
en hier praten we jullie even bij.
Op vrijdagmiddag geven we het
startsein van carnaval op de scholen. We
komen deze middag langs om samen met
jullie een geweldig feestje te bouwen
en jullie kennende moet dat wel lukken. Tijdens het feestje gaan we op zoek
naar diegene die het mooist, origineelst,
grappigst verkleed is en die verdient
dan een prijs. Dus…. doe jullie best!
Zaterdag wordt carnaval officieel
geopend op het bordes van het oude
stadhuis. Hiervoor halen we onze prins
even op. Wanneer jullie vanaf 13.00
uur even een ballon komen halen bij de
Statie, dan vertrekken we om 13.25 uur
met z’n allen richting het Prinsenhof. Na
de opening op het stadhuis en het dansen bij het ’Beetje’ is er vanaf 14.30 tot
16.00 u. in elk café weer een leuk spel
te doen. De welbekende Betejacht. Het
belooft weer leuk te worden, dus we zien
je daar vast wel.
Zondag is een grote dag. Om 14.00 u.
vertrekt de grote optocht. Wie weet loop

je wel mee en heb je, net als al die fantastische mannen en vrouwen die maanden bezig zijn geweest, een steentje
bijgedragen aan de mooiste optocht van
Zeeland! Het beloofd weer prachtig te
worden, dus je moet zeker even komen
kijken.
Maandagochtend worden er weer allerlei
leuke acts opgevoerd en leuke, lekkere
dingetjes verkocht. We gaan weer leuren, want zo noemen we dat, aan iedereen
vragen of ze iets van je willen kopen. ‘s
Middags kun je overal gezellige deuntjes
horen tijdens het dweilbandfestival. Een
lange, maar gezellige dag.
Dinsdag is natuurlijk dé grote dag. Jullie
dag, de gezelligste van allemaal. Vanaf
13.30 u. zijn jullie welkom in de Statie.
Je kunt dan je nummer komen ophalen
en rond 14.00 u. vertrekken we met de
allermooiste optocht, de miniparade, door
de straten van Sas. Later zullen in de
Statie de prijzen van de kleurwedstrijd
en de mini-parade worden uitgedeeld.
Tijdens het wachten op de jury hebben
we gezorgd voor een geweldig optreden,
zodat het wachten wat minder lang zal
duren. Zo rond 16.00 u. komt er weer
een einde aan 5 dagen carnaval vieren.
De dagen erna kun je heerlijk uitrusten
en terugdenken aan alle leuke dingen
die je gezien en gedaan hebt. Maar zover
is het nog niet, eerst maar eens beginnen
aan dag één! Veel plezier!
Alaaf!!!
De raad van Elf

e

H

e
p
oe
d
o
j
m
i
b
p?
kom ik
e

Uitslag
ballonnenwedstrijd 2013

Tijdens de officiële openingsreceptie van Prins Michelangelo
en zijn gevolg werden de prijzen uitgereikt door de Prins en
de sponsor van de Ballonnenwedstrijd, Assurantiekantoor
Johan de Block aan de volgende gelukkige winnaars:
Evi Neve, Pinar Kahya, Annick Voermans, Cagla Teke,
Anouk de Waele, Bregje Baas, Job Neve,
Dinanda Schuurbiers, Kyra Vermeersch en
Madelief Vinke. Gefeliciteerd!!

ZVG

Tijdens Carnaval
Gieten wij
Géén staal,
Géén ijzer,
Géén brons en
Géén aluminium
Zeeuws Vlaamse Gieterij b.v.
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Ook dit jaar weer van de partij!
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Van d’un
Burhemeester...
Beste Betekoppen
en andere Carnavalsvierders,
beste dames en heren,
jongens en meisjes,
De tijd gaat snel. Een jaar vliegt voorbij
en dat heeft ook zijn voordelen. Carnaval is namelijk alweer in aantocht. En
dat houdt volop gezelligheid in! Mooie
praalwagens en fraai uitgedoste loopgroepen maken de stoet weer tot een
belevenis voor de trouwe toeschouwers
langs de route. Alles wordt met gejuich
ontvangen en met vol lof bekeken. We
hebben er weer zin in. Plezier gegarandeerd voor vijf dagen lang.
Wat we natuurlijk niet mogen vergeten
is de tijd en arbeid die alle vrijwilligers
hierin steken. Het maken van een
wagen, het instuderen van een dansje,
het zijn allemaal dingen waar toch
veel tijd en moeite in zit. Maar het zijn
wel onmisbare dingen. Daarom blijft
waardering belangrijk. De vrijwilligers
verdienen dan ook een dikke pluim.

Zonder hen is dit feest geen feest. Laten
we dit in het achterhoofd houden wanneer we met volle teugen genieten van
de leukste dagen van het jaar.
Tijdens deze feestelijke dagen wordt
de sleutel van Betekoppenstad aan de
Prins toevertrouwd.
Ik wil iedereen heel veel plezier wensen en wellicht zien wij elkaar nog.
Geniet van elke minuut, want de dagen
vliegen voorbij wanneer het zo gezellig
is!
Jan Lonink
Burgemeester van Terneuzen

een
Zonde
r
Mosselkrauwers al volop in voorbereiding
Dit jaar wordt Mosselkrauwerstad weer 4 volle feestdagen geregeerd door prins G–Roen I... Hij werd op
9 november gekozen, tijdens de jaarlijkse prinsverkiezing in onze narrentempel ’De Marinet’ onder het toeziend
oog van vele bevriende carnavalsverenigingen en
is helemaal klaar om de scepter te zwaaien.
Gelukkig staat hij er niet helemaal alleen voor. Hij wordt
vergezeld door zijn raadsleden, een jeugdprins Cristiaan en prinses Shirly, hofdames, narren en een sjampetter. Dat komt dus
helemaal goed. We hebben er allemaal al heel veel zin in, en
kunnen bijna niet wachten tot het Maart (Carnaval) is.
Komende carnaval bestaan de Mosselkrauwers alweer 43 jaar, en
dat betekent dat we nu volop in voorbereiding zijn op ons 44-jarig
jubileum. Dat beloofd nu al een spetterend feest te worden. Wat er precies allemaal
gaat gebeuren gaan we natuurlijk nog even niet verklappen, maar de Mosselkrauwers
bereiden zich nu al voor op een grootse jubileumviering. De echte carnavalsvierders
kunnen zich zeker ons vorige jubileumfeest nog herinneren.
Voor dit jaar staan natuurlijk ook onze vaste activiteiten gepland, zoals een bezoek
aan beide scholen op Vrijdag, de optocht op zaterdag, de bingo op zondag, en verder
een Limonadebal en Oud Wijvenbal. Kortom, we gaan geen tijd hebben om ons te
vervelen.
We wensen iedereen alvast een heel leutig carnaval toe en hopen velen van jullie te
mogen begroeten bij ons komende jubileum. Hou ook onze website
www.mosselkrauwers.nl in de gaten voor het programma van dit jaar.

Betekoppu,
’t is bijna weer zoo ver, alli bijna, ’t is pas
carnaval in teeste wiekent van Maoert
maor alli. Vorug jaor emmu nis uithupakt mee tweej waohutjus weetu juldur
da nog? We naomu toen tweeju van
die karru mee Meksiekaonu, mee zoon
hrootu Meksiekaonsun oet.
Dur aondur naomulluk op hureekut (Een
Beetje Vreemd mee naomu) dammu wij
mee tu hroepu zoen mee rij ju maor da
paktu voor uldur wadandurs uit.
We vertrokku om en naobei alf een mee
teeste waohutju naor ut Suikurplein,
daor stonnu ze op ons tu wachtun oor.
Ze (die van Een Beetje Vreemd) vroehun
uldur warscheinluk af, ”Oe zitta nouw,
de die van 1 Zonder Snor zijn tog mee
uldur zessun en d’r loopu d’r maor drie,
Oe kan ta?”

Awel tantwoort kwam twintug mienuutu laotur, dur kwam nog een waohutje
mee Meksiekaonu onder zo’n hrootu
Meksiekaonsun oet. Alleenug, we naomu tweeju vurschillendu startnummurs,
dus geen loophroep maor tweej triejoos
in dun stoet.
Jao duldur weezu moetu zien, we naomu
zu zoodoende flink bij uldur kl..tu!
En bij de prijsuitreiking in ”de Speye”
deeju me da nog is ligjus over wan wien
aoitur den EestuPrijs, suust wij van 1
Zonder Snor, en nog wa, wien aoitur de
Tweedu Prijs, nog is suust, oek 1 Zonder
Snor mee ta danderu wahutju. Dandurru
moestun uldur tuvreeju stellu mee un
troostprijs.
Vant jaor haon mu ons is meetu mee du
hroepu, wu zummu wel zien waor at
sgip strant. Maor ammu mee ons zessun
is flink wa buzzu geevun en
op de zaoturdag tussu de middag hunoeg soep eetu in ons
klupuis ’Du Nouwun Brug’ bij
Hennie en Ronald, dan moeta
hoet kommu.
Oow jao, wa dammu haon
bouwu vroehu juldur, ”Awel,
je zat wel zien...”
De hroetu van
1 Zonder Snor
Tot mee tie daohu
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Carnavalsstichting de Betekoppen wenst
iedereen een leutig carnaval!! De Hoofdsponsor van
Carnavalsstichting ”de Betekoppen” wenst u een leutig carnaval en bedankt iedereen, die op wat
het Sasse carnaval!
voor wijze dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan de organisatie van het Sasse carnaval.
Ook willen langs deze weg gebruik maken om onze hoofdsponsor Cargill Benelux BV
te bedanken voor hun bijzondere bijdrage aan het Sasse carnaval.
Tevens ook een woord van dank voor Burgemeester en Wethouders, Dienst Openbare Werken,
Politie, Middenstandsvereniging Sas*, Sasse Horeca, alle adverteerders in ”de Betekop”
en uiteraard de Sasse bevolking!!

OPBOUWEN EN
AFBREKEN VAN WAGENS

Voorlopig Zonder Naam (VZN)
en dat zal zo nog wel even blijven...

Da we’n in Betekoppestad de schôônste’n optocht van éél Zeeland én wist
natuurlik iedere Sassenèr allang. En
da taor éél veel wèrk bij kom kijke
wiste de miste ok wè. Maor da ter
daor mense zijn die mee die daoghe op
d’n zondag veur dag en douw voor uit
ulder nest voor komme, da wiste d’er
vast nie veel!
Jao jao... mee dien zondag van d’n optocht ejje van die waohenbouwers die
a soms om zéévun uur al in de bouwplaots staon om de boel veur te bereijje
veur d’n optocht. Kan ju’t helove?
Rond ’n uur of acht is’t op’t Suukerplein al artstikke druk mee Deurdouwers en Ventjes, èn mee die van
Pijkezot en die van Fiepine. Allus moe
ophebouwd worre zodat d’n stoet van’t
Sas ook di jaor wir door kan haon.
Nou komme ze normaol mee d’n optocht nie errug art door de straote,
maar ajjie nou verwacht da jie toch nie
allus denk’t te kunne zien moe je die
zondagmeruhe maor is naor’t Suukerplein komme om die manne alles te
zien opbouwe. Maor paster wel op eej,
want a’t er wa naor beneeje valt, dan
doe ’t zéér op je kletse. (A’tie al heen
zeer meer dee van d’n avond teveure..!)
Dus pas’ter op en veel leute!
Tot mee die daoghe!

Voorlopig, was da voor een naam? was
regelmatig de vraag die we aan opa stelden. Zo blijf je toch niet heten. Maar zie,
ook wij gaan nu alweer het tweede jaar
in met de naam zoals in de kop vermeld.
Laten we het maar als een eerbetoon
zien aan die 2 giganten, die menig prachtige creatie hebben gemaakt.
Of we maar een stukje willen schrijven
voor de carnavalskrant. ”En niet in van
die Turbotaal. Dat doe je maar op de
telefoon, met een What’s app-je, een
SMS-sje, een Tweetje of hoe noemen jullie jonge gasten dat allemaal”. Zo werden
we aangesproken door onze ouwe, die
blijkbaar door de redactie op de vingers
was getikt. Want zouden die van VZN
net zulke notoire te-laat-inleveraars worden als Pa, dan zou de redactie wel eens
kunnen uitdunnen, want dat trekken
ze niet, meerdere van die tijdslimiet-

zondaars. Nu is het niet alleen zo’n
stukje wat het probleem vormt. Het is
ook zoeken naar de juiste formule van de
VZN. Hadden we als Muppets al enige
uitbreiding, vorig jaar hebben we het
gezelschap van onze ouwe achter ons
karretje gespannen. Zij verzorgden de
volledige logistiek rondom ons idee van
de Bietels in Sas van Gent.
En jullie begrijpen dat er voor ons niks
leuker is dan die ouwe een beetje te
stangen. En je kan hem geen groter
”plezier” doen dan hem te zeggen dat je
de Beatles goed vindt. Ongehoord voor
een Stones-fan van de oude stempel. Je
hoort hem dan wel eens brommen over
die goeie ouwe tijd, waarin uiteraard alles beter was. Toen werd er nog muziek
gemaakt, van de ”Kop van een Beet” tot
”Maak zo van je neus nie”. Kom daar
tegenwoordig nog maar eens om.

Nee, toen was het leven nog simpel:
je was of voor de Stones of voor de
Beatles: einde discussie. Maar terug naar
de 5 dagen: wij gaan onze eigen weg
en hoe die gaat lopen zien we nog wel.
Gewoon je ding doen, dat is ons motto.
Cool, vet en zóóóó 2014.
Vorig jaar zijn veel fans met ons op de
foto gegaan. We hebben die foto’s opgeslagen op www.mijnalbum.nl. Op deze
site kun je dan in de openbare albums
zoeken op ”Bietles in Sas van Gent
2013”, en hup daar kun je jezelf terug
zien met ons illustere viertal.
Maar voor volgend jaar zijn we d’r nog
niet uit. En wat ons ook tegen de borst
stuit is die dekselse Rutte. Mogen we
ons eindelijk eens laven aan een heerlijk
kriekje of pilsje, moeten we wachten tot
we 18 zijn!! Als er niks verandert zullen
we ons dan maar weer wagen aan een
colaatje, Fantaatje of, laat ons eens gek
doen... een Chocomelletje.
Allez, allen leutige dagen toegewenst,
Uw naarstig naar een nieuwe naam
zoekende
Voorlopig
Zonder
Naam

In 2014 zijn we niet in ons Eendje...
2013 is een jaar geweest dat de Slakkebouwers snel willen vergeten. Een
prachtige creatie van Vrouwtje Theelepel reed mee in de nog steeds groeiende
optocht van Sluiskil maar op driekwart
van de route sloeg het noodlot toe, carnavallend Sluiskil & Sas van Gent weten
nog wel wat er toen gebeurde...
Direct na de carnaval staken de Slakkenbouwers echter de koppen weer bij
elkaar en werden er toch weer plannen
gemaakt voor het carnaval van 2014.
We konden natuurlijk 12 schitterende
jaren carnaval niet zomaar achter ons
laten. Met hernieuwde kracht besloten
de Slakjes dan ook om dit jaar weer mee
te doen met de prachtige optochten van
Sluiskil en Sas van Gent! Eentje, eentje, eentje, in 2014 zijn we niet in ons
Eendje...

Sla

kkebo

uwers

DE BETEKOP 2014 - DE LEUTIGSTE KRANT VAN BETEKOPPENSTAD!

Dweilband

festival
Eindelijk was het dan zover. Na weken, zeg
maar gerust maanden zwoegen, zweten,
oefenen en repeteren konden de
dweilbands hun kunsten vertonen
aan het Sasse publiek.
Ingepakt tegen de kou, het was wel
wat frisjes deze dag, trok men door het
centrum van Betekoppenstad. Er werd
gedweild van café naar café, maar ook
weer terug.
En net als de jaren ervoor werd
ook het publiek in ”de Speye”
niet vergeten. Want hier vierden onze 55+’ers hun carnavalsbal.
De verschillende muziekgezelschappen wisten er ook dit jaar weer een
feest van jewelste van te maken.
Onder het genot van een pintje en een glaasje fris konden de vele leutvierders genieten
van de muziek. Alle registers werden weer
opengetrokken en de dweilbands probeerden elkaar muzikaal af te troeven. Het was weer een mooie
competitie waarbij de leut en
het plezier hoog in het vaandel
stond.
Ondanks het frisse briesje gingen de gezelschappen door tot
laat op de avond. Vele uren na
het uitreiken van de prijzen,
hoorde men nog de vrolijke
tonen uit de overvolle cafés...

DE CLUP VAN HUP
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Tradisiehutrouw haon mu ook weer op
dun dinsdagmorhu van karnaval, vant
jaor op dinsdag 4 maort 2014 ontbijtu
om 9 uur (in den morgen!), in de Rijnvaart bij Kees.
Voor ammu da haon doen emmu daor
vaneigus al een ”Leejuvurhaoduring”
ovur houwu, wa dammu prusies willun
eetu wan andurs smijtu ze mussgien
weer wa troep op ons bord en da willu
mu nie. Kmoen zehhu da ta du lestu
jaoru nohal meeviel, wan tis oek wel is
andurs huwist. Dan aoju mu d’r 3 daohu
daornao nog last van en kreeg ju tuis ut
pleepapier nie aonhusleept. Maor alli,
we zummu daor wel uitkommu.
In de loop van du morhu, a zo rond een
uur of elluf, pakku mu un taksie en rijju
mu naor Erna, onzu Peetmoeder. Daor
zijmmu verzeekurt van een natju en
een droogju alleen da natju kan wel
is vurkeert uitpakku deur ammu
wel is iets tu veel nattuggeit naor
binnu werku. ’s Middags gaon mu
dan ons rondju deur ’t Sas doen
en gaommu, oek weer tradisiehutrouw eest wat deetu
bij van Dam en daornao
ieveranst in een stammunee staon haopu
naor die stoet van die
kleine jongurs die

an voorbij kommu. Zoo kommu wij of
prombeeru wij dan de karnaval 2014 tu
volbringu tot an du pomp hoewel da du
lestu jaoru nie veel leeju van de Clup van
Hup hulukt is.
Kweet oek nie oe da ta kom, musgiens
buhint tu leefteit een rol tu speelu, maor
hoet, al moeta op ’t tandvlees, we haon
prombeeru.
Pee Es: An juldur da dontbijt is willu
zien, da kan, om neehun uur ’s morgus
op 4 maort 2014 bij de Rijnvaart, ajju
maor nie in onzun weg zit of staot en
agtur de ballustradu blijf.
Alli, tot dan en de hroetu van
DE CLUP VAN HUP

Snuifje straattoneel met
versleten humor...
Te diep in het glaasje kijken is het centrale thema voor komend carnavalsseizoen. Met het oog op de toekomst gaan de Pierewieten op
zoek naar de betekenis en oorsprong van het spreekwoord. Dat het
tussen Sas en Meetjesland met de tweewieler prima ontdekken is,
blijkt ook deze editie van de jaarlijkse fietstocht. Met de wind op kop
en kasteleins die meekijken door een oogje toe te knijpen, krijgt het
glaasje spontaan een sportieve betekenis.
De sport op tijd te komen voor het
door de fanclub gekookte avondmaal in
staminee d’Ouwe brug, is oogluikend
toegestaan. De warmte van Ronald
en Hennie als rechaud. Een dag
als deze wordt beleefd als
rollercoaster, het gaat
verrassend snel en
voor je het weet is deze
voorbij. Dit doet denken aan carnaval
2013, waarin een eerste prijs groepen
B en leutigste deelnemer aan de clubhistorie werd toegevoegd. Uitgebreid
gevierd, met het dorstige oog groter dan
de maag, kruipen sommigen door het
oog van de naald hun bed in. Dat katers
en zwangerschappen niet samen gaan
blijkt de maandag. De voorbereidingen
van de zwangerschap gebeuren, voor
zover potent, zondagavond. Dit om de
maandag een versnelde cyclus van negen
maanden in een dag te beleven. In de
ochtend zwanger, in de middag kwamen
de oogappeltjes ten tonele om er
’s avonds mee op stap te gaan. Plezier

alom en bijzonder om te zien dat kleuterouders geen oog voor humor hebben wanneer je een kinderwagen op
marktplaats koopt om vervolgens aan te
geven dat je er carnaval mee gaat vieren.
Wanneer is ze uitgerekend? “Carnavalskindje!”
Eens kijken of het ogenschijnlijke hoogtepunt ook dit jaar weer te evenaren is.
”Het oog van de meester maakt het varken vet” is meer dan verbasterde tegeltjeswijsheid bij de Pierewieten.

Zo houdt de oude garde een oogje in het
zeil en maakt de jonge garde het bont,
om dit rollenspel later op de avond om
te draaien. Jagen met hagelslag krijgt op
deze manier een hele nieuwe dimensie.
De jacht heeft meer weg van een pleziervisvangst, het oog wil ook wat, dus
wordt het gros terug gegooid en in het
ruime sop de vrijheid gegeven.
Blij met een dak en vier muren, waar het
hoekje dat de carnavalsliefhebber nodig
heeft om te experimenteren, delen en

groeien dankzij samenzijn niet meer dan
normaal zijn, blijkt de toekomst enige
haken en ogen te voorspellen. Met het
oog op de ”kleur van carnaval” en een
unieke broedplaats van creativiteit vanaf
geboorte nemen de Pierewieten een
beschermend standpunt in ten opzichte
van huidige ontwikkelingen. Komend
seizoen wordt in ieder geval vanuit deze
basis opnieuw gewerkt aan vermaak van
formaat. Een snuifje straattoneel met versleten humor, de basis om de bodem van
het glas opnieuw te verkennen.
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WACOSTA

Eela, eela, Redactie, ik en ier nog
een actie voor de Redactie van juldur
krant. ’t Is opt nippuetju vaneigus,
maar wij dogtun ”wacosta” om in die
krant te staon?

Juldur kennu ons wel, wij doen me alt
iets mee muziek op Zotte Maondag,
Wij kunne naomuluk eel goed zingu mee een man of wa en juldur vraogu juldur mussgiens af, wacosta?
Awel niks, wij doemu da voor de leut
da’s al.
We moemu op di moment nog wel
bij mulkaor kommu wa dan me de
maondag gaon bringu in de Sasse
stammenees maor juldur gaon da wel
zien. Ier of taor ajju ons teegukom
moe je alleen vraogu, ”Wacosta”? en
wij zummu dan wel voor amusumant
zurgu.
Daorachter drinku me dur een en dan
vraogu me an den herbergier:
”Wacosta”?
Alli tot de maondag 3 maort in ’t Sas
en de groetu van... suust...
WACOSTA

CARNAVAL-ALCOHOL-ALFABET 2014 Courantje van Sas
A is van Alcohol, de ziel van alcoholische versnaperingen.
B is van BOB, de persoon die ons veilig
naar huis rijdt
C is van Carnaval, een leutig feest
vooral in ’t Sas
D is van Deal sluiten met een BOB
E is van ’een Engel in bed vinden’ de
uitspraak van de ervaren ’Casanova’.
F is van Frankrijk, het land van: le vin
blanc, du pain, du boursin et la migraine.
G is van Geheelonthouder, wat wil zeggen; het zich geheel onthouden van
alcoholische versnaperingen.
H Heerlijk helder..., een onsterfelijke
kreet van dorstige kroegtijgers.
I is van Invloed die alcohol kan hebben
op de mannelijke potentie.
J is van Jenever, te gebruiken om verse
wonden te ontsmetten en verf af te
bijten, ook de Schiedammers ontlenen hun bestaansrecht aan deze
doorzichtige drank!
K is van Kantine; te vinden in sportlocaties en bedrijven waar men tegen
dumpprijzen alcoholische versnaperingen naar binnen kan gieten.
L is van Likeur; een zoethoudertje met
hoge alcoholistische waarden voor
mensen die kleur willen bekennen.
M is van Mix; duo van bacardi en cola
N is van Nattigheid; wat je voelt bij het
zien van een alcoholcontrole met een
flinke slok op achter het stuur
O is van ’Ook dat nog’; als je ’s morgens
opstaat na een doorzak-avond met
een kater.

✘

P is van Proost, voor de Nederlander,
Santé voor de Belgen, Cheers voor
de Engelsen, en ’daar ga je’, voor alle
zuipschuiten.
Q is van Queimada, een Zuid-Europees
vuurwater. Slecht verteerbaar voor
mensen met zwakke magen.
R is van Rijden onder invloed, gebeurt
helaas nog al te vaak.
S is van seks; alcohol gooit alle remmen los... van nippen komt w..!
T is van Trappisten, andere benaming
voor Drinkbroeders.
U is van Uitgaan, een bruisende en gezellige bezigheid vooral met carnaval.
V is van Verkeer en alcohol, twee componenten die nooit samengaan.
W is van Whisky een Schotse stoot van
40%, in zakflacon, gemakkelijk te
verbergen onder de kilt.
X is van Xereswijn, een Spaanse wijnsoort gewoonlijk sherry genoemd.
Z is van zat en genoeg gezever!!!
Wist u:
Als je wordt aangehouden door iemand
in een politiepak met een alcoholtester
in de hand voor een alcoholcontrole, dat
je er zeker van mag uitgaan dat het niet
om een leuke verkleedpartij gaat!

De afdeling van Veilig Verkeer
Nederland, afdeling Terneuzen,
wenst iedereen een leutig en gezellig
carnaval 2014.
Met vriendelijke groet,
Marijke Hemelsoet

✔
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KOMO kruipt uit
het diepe smerige dal
Vorig jaar wisten we te melden dat de
noodklok werd geluid in de burelen
van de heren Leutesnokkers. Een regelrechte duik in een onpeilbare afgrond
leek onafwendbaar. Er kwam een wereld zonder afval. De groene rakkers,
de Ecotijgers hadden het heft in handen
genomen. Cradle to cradle werd het
motto, afval was taboe. Kortom de
grijze KOMO zak werd uit het straatbeeld verbannen. En geen KOMO, geen
Leutesnokker.
Maar als de nood het hoogst is, is de
Leutesnokker op z’n best. ”If you can’t
beat them, join them”. Wie wist er nu
meer van afval en vuiligheid dan het
uit de smerigheid getrokken in KOMOzak getooide zooitje ongeregeld.
Ze moesten aan het werk na het behalen van hun grootste triomf ooit. In
Zeelands mooiste haalden de heren de
laagste puntenscore ooit. Zelfs de jury,
die toch al wat gewend was, was met
stomheid geslagen.
Wat doe je met kennis? Die maak je te
gelde. Hoe? Door je als professor uit te
geven. In de media kom je dan aan tafel
als de Deskundige. Met diepe frons
op het voorhoofd, een alwetende blik
in de ogen en in niet te volgen diep
doorwrochte zinnen leg je uit wat je
eigenlijk niet gevraagd is. En op zo’n
manier dat ze je niet meer durven tegen te spreken. Kortom je sluit je aan in
het rijtje Diederik Stapel, Dr. Clavan of
Mart Bax.
De leerstoel KOMO-logie is sinds vorig

jaar dan ook te volgen in het Bio-base
trainingcentre, het groene gebouw
naast de ski-baan. De heren presenteren zich niet alleen als KOMO-loog ze
geven tegenwoordig ook certificaten uit.
Deze herfst te lezen
op www.afvalonline.nl:
Heros Sluiskil heeft als eerste
bedrijf in Nederland het
KOMO productcertiﬁcaat.
Kortom vanuit het diepe smerige dal
zijn de heren nu opgeklommen in de
wereld van de wetenschap. Als KOMOloog kunnen ze het opgebouwde luxe
leventje verder zetten.
Vanaf heden zijn de heren dan ook te
volgen in het wetenschappelijk katern
van uw Courantje van Sas.
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Het verhaal achter Jacques Hoezo

Ventjes

Toevalligerwijs kwam ik onlangs aan de praat
met een oude Fransman aan de bar in ʼt
Schippershuis. Deze man, genaamd Jacques
Hoezo was geboren in Parijs. Hij vertelde me
dat hij van oorsprong onderwaterweterschapper was voor de Franse Marine.
In 1956, verhuisde hij noodgedwongen met
zijn ouders naar Sas van Gent, omdat deze
een viswinkel openden in de Noordstraat.
Later bleek dat dit ook t eerste jaar was, dat
er georganiseerd carnaval werd gevierd in
Betekoppenstad. Jacques voelde zich hier
als een vis in het water tijdens carnaval en
genoot 4 dagen lang van het leutfeest hier in
Sas.
Na deze woelige 4 dagen waarin hij het café
in gedoken was, ging hij op onderzoek uit,
hoe het kwam dat carnaval hier zo goed en
leutig was. Na het horen van een oude legende
over een schat, meegenomen tijdens de
Spaanse bezetting, ging hij op onderzoek uit.
Blijkbaar was deze schat de bron van alle
leut, die alle Betekoppen kennen en laten
zien tijdens het Betecarnaval. Deze schat is
echter spoorloos verdwenen en volgens de
verhalen van deze Jacques Hoezo ligt hij op
de bodem van t kanaal…..
Niemand geloofde hem.. maar weet je.. ik
denk, dat het verhaal van Jacques Hoezo,
best eens waar kan zijn...

K.St. De Ventjes

Ajje
d’un
dinsdag
mee kom
doen, dan
aal je
tenminste
de pomp
mee hoed
fatsoen...!
Ja jong wij worren oek een joartjen
ouwer… oemoeie d’ur dan veur
zurrughe da je wel den dinsdag
den pomp aalt? Awel wij ehn doar
iets op bedacht. Kom den dinsdag
om 16.30 uur moar allemaal noar
de Rijnvaart. Dan zummenis kijku
of we jullie un bitju kunnen elpen!
Tot dun dinsdag,

treen je fit
mee Sjantal en Inhrit!
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Betekoppen,
Dilemma’s genoeg bij de start van ut nieve bouwseizoen; un lid da un
sabbatical wil houwen, de regelemente die aonhepast zijn, heen onderstel om
op te bouwen, en gao zo maor deur.
Vanneige laoten me ons daor nie hek door maoken en na wa overleg en heregel
emme toch weer iets kunnen verzinne en un kerre op de kop kunne tikken.
Wie Me Daor En , das nie allenig de naom van ons clubje, maor vant jaor ook
wel un beetje van toepassing op ons idee.

Zoo

ong

Hoi Betekoppen,
Wij willen ons graag even voorstellen: Wij zijn Jong, Talentvol, Stoer, Leutig en
vooral heel Goed... Wij zijn ZooJong.
Een jeugdband uit Sas met 10 jonge, leutige, mooie muzikanten (oh ja... en een
klein beetje hulp van wat oudere muzikanten). Onze ambitie is om de maandag
van carnaval het dweilband-spektakel te winnen.
Zijn jullie nieuwsgierig geworden? Kom dan kijken en luisteren!
Tot de maandag van carnaval...
ZooJong

Je gao dinke wat doet den diene ier nou in ‘t Sas? Nou, ij weet nog van
lang geleje da je in ‘t Sas un plekje ad, waor je jeneigen is goed kon wassen.
En omda ij er meej die daogen toch wel schoon wil opstaon, bringt tie wa
gezelschap meej om ut badhuis van weleer te doen herleven. Omda ut wel un
baasje is, et ie ut wel inhericht naor eigen inzicht.
Een ding is zeker, hij zal ter proper bij zitten op d’n zondag.
Benieuwd geworre? Komt dan de zondag hewoon kijke naor d’n optocht en je
kan ut meej eige ogen aonschouwe.
Tot meej die daoge eej!
De manne, vrouwe en kleine mannen van:

Jurycriteria verder aangepast naar
behoefte van de deelnemers

Vorig jaar schreef ik in ’de Betekop’ over
de gesprekken die we als jury en stichting hebben gevoerd met de deelnemers
van de optocht. Dat waren prima gespreken die hebben opgeleverd dat we de
jurycriteria op een aantal punten zouden
aanpassen. Met als enige doel het nog
aangenamer voor alle deelnemers van de
optocht te maken. En daarmee hopen
we natuurlijk dat er nog meer Betekoppen zich uitgedaagd voelen om in te
schrijven voor de mooiste optocht van
Zuid-West Nederland.
De aanpassingen zijn niet zo spectaculair. Om te beginnen hebben we bij de
wagens aangegeven dat er ’voldoende’
wagenbegeleiders dienen te lopen die
de veiligheid van deelnemers en publiek
garanderen. Tijdens de gesprekken die
we vorig jaar voerden met de bouwers
bleek dat zij zelf een hoog verantwoordelijkheidsbesef hebben waardoor we
de passage over een precies aantal begeleiders voor een bepaalde lengte wagen,
konden schrappen.
Bij de groepen was praktisch gezien niet
meer te controleren of de cilinderinhoud
van een eventuele hulpmotor de 50cc
overschreed. Die voorwaarde hebben
we dan ook maar geschrapt en geven we
heel simpel aan: als je als groep gemotoriseerd deelneemt dan mag je wagen(tje)
in totaal (dus ook inclusief trekker) niet
langer zijn dan 5 meter. Dat is helder
voor iedereen. Ben je langer dan 5 meter? Prima! Je schrijft dan in bij wagens B.

Niet alleen voor de optocht van zondag
hebben we wat aanpassingen gedaan. Zo
is in het nieuwe ’Reglement en jurycriteria t.b.v. carnaval in Betekoppenstad’
nu ook de categorie: ’Leukst versierde
woning’ opgenomen. Vorig jaar zag Betekoppenstad er met tientallen versierde
woningen al bijzonder feestelijk uit. We
hopen dat alle inwoners het ons als jury
dit jaar nog moeilijker gaan maken en
dat we stevig aan het werk moeten om
alle woningen in Sas te kunnen beoordelen. Eigenlijk zijn er niet zoveel voorwaarden om in aanmerking te komen:
zorg dat je woning in het weekend voor
carnaval op en top is versierd. En dat we
dat goed aan de buitenkant kunnen zien.
Dan komen wij als jury in ieder geval
langs lopen met onze map en carnavaleske oog. Wie weet komt een week later
de Prins met zijn Raad van Elf bij jou de
beker uitreiken...
En dan nog tot slot. Regelmatig krijgen
we de vraag of er binnen de jury nog een
plaatsje vrij is. Dat gebeurt inderdaad
wel eens. Op dit moment is de wachtlijst
voor een juryplaats al aardig geslonken
en kun je je bij interesse aanmelden. Dat
kun je doen bij mij of bij de stichting. En
de voorwaarde om jurylid te worden?
Een gouden hart voor carnaval hebben!
Maar dat heb je vast al, anders zou je
deze ’Betekop’ immers niet lezen.
Theo Sarneel,
voorzitter van de jury

Naam: ........................................................ Leeftijd: ...................
Adres: ................................................................................. Woonplaats: ......................................................
BELANGRIJK: Inleveren van je kleurplaat uiterlijk zondag 23 februari 2014!!
Telefoon: .......................................................
kan op de volgende adressen: Robin van der Hooft - Westdam 9 of
Leo Dezutter - Nieuwe Bosstraat 1 - Sas van Gent

