de leutigste
krant van Betekoppenstad

uitgave 2017

Een nieuwe prins!

Prins Benito
d’un eersten!
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Inschrijvingen de Betekoppen op internet
Grote carnavalsoptocht
Wanneer?
Vrijdag 3 februari 2017 van 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 4 februari 2017 van 16.00 - 18.00 uur
Waar?
Café Reseda, Noordweststraat 11 te Sas van Gent

Dweilbandfestival

Complete programma
voor carnaval,
voorstelling leden
Raad van Elf,
jury-uitslagen van
alle optochten,
links naar groepen,
dweilbands enz. enz.

Wanneer?
Tot en met donderdag 23 februari 2017
(donderdag voor carnaval)
Waar?
Via mail naar: info@betekoppen.com

Bezoek ons ook op

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

nr.
0744
1403
4474
0662
3376
4077
0942
1782
1100
0699

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

nr.
2392
2579
1580
4119
2976
0200
3886
0042
0033
0824

Prijzen voor 1 maart 2017 af te halen bij:
Bennie de Putter, Nico Uyt den Bogaardstraat 7
4551 EC Sas van Gent

Colofon
De mooiste krant van Sas van Gent en verre
omstreken wordt ieder jaar uitgebracht door
carnavalsstichting de Betekoppen. Ook dit jaar is
deze krant samengesteld voor en door carnaval
vierend 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, van links
naar rechts en van binnen naar buiten en zo vaak
je maar wilt, door te lezen. Een speciaal woord
van dank aan Wout voor zijn 14e kleurplaat en
uiteraard ook Paul voor de foto’s die ook dit jaarr
weer gebruikt mogen worden. Tevens willen
we Frank danken voor zijn uitgebreide
Terugblik 2016!
Namens de redactie wensen we jullie veel
leesplezier toe!
Met carnavaleske groet: Marcel, Robin,
Maarten, Stefan en Eddy

en wordt lid
van onze pagina!!

koppen-Fotosite.nl,
Link door naar de Bete
met heel veel foto’s
van het Betekoppencarnaval en een
archief vanaf 1996.
Dus veel ”oude”
foto’s welke nog
steeds aangevuld
worden.
Tevens foto’s van
het 5x11 feest
in Betekoppenstad!

de Vlag!

Hang
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Oook dit jaar
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weeer te koopis de enige echte Betek
de Betekopp at
oppe
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ressen:
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je kot er ook ôn op! Oostdam 4 er Hooft Leo Dezutter
hô
4551 CH Sas
Nieuwe Boss
weer heel sc
van Gent
traat 1

4551 VP Sas
van Gent
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De Grootvorst

Eerste Minister

Beste Betekoppen,

Hallo Betekoppen,

Laten we even terug gaan naar het carnavalsjaar 1979. Prins Augusto regeerde
toen over Betekoppenstad. In dat jaar
maakten voor het laatst de jeugdprins en
miss Carnaval hun opwachting, Prins
Hannes (Hans van Oosten) en Dorien
Bockstael. Ook de jeugdraad verdween
dat carnavalsjaar uit het straatbeeld.

Mijn naam is Richard Trommelen, vorig jaar was ik de Eerste Minister van Prins
Barend den Eersten. Ik ben nu 5 jaar lid van de Raad van Elf en mijn ervaring van
vorig jaar zal dan ook goed van pas
komen.
Prins Benito den Eersten heeft mij
dit jaar gevraagd om ook zijn Eerste
Minister te zijn. En die taak ga ik dus
met trots vervullen.

Nu, 37 jaar later heeft Betekoppenstad
weer een jeugdraad, die onder aanvoering staat van een jeugdprins, Prins
Joep! Een oude traditie is weer in ere
hersteld. Laten we z’n allen eraan werken, dat deze traditie niet nog een keer
verloren gaat. Prins Joep en leden van de
jeugdraad: maak er een mooi en leutig
carnavalsjaar van en geniet met elkaar
van al dat moois dat het Betekoppencarnaval ieder jaar
weer te bieden heeft.
Naast de nieuwe jeugdprins, hebben we ook nog een
nieuwe Prins Carnaval. Prins Benito neemt na één jaar de
scepter over van Prins Barend. Vele Betekoppen hadden deze snelle machtswisseling niet aan zien komen en waren toch enigszins verrast. Sommige dingen zie je in
het (carnavals)leven niet altijd aankomen en dit was er wellicht eentje van.

Een van de taken van de Eerste
Minister is om er voor te zorgen dat
onze Prins niets vergeet. Ik moet
er bijvoorbeeld voor zorgen dat alle
medailles en oorkondes goed geregeld
zijn en er dus niemand vergeten wordt.
Buiten om carnaval zijn wij ook goede
vrienden en als er in ‘t Sas iets te
vieren valt, zijn wij dan ook vaak van de
partij. We drinken graag een
pintje en een goed feestje is ons dus ook
niet vreemd.
We gaan er mee die daoge dan ook
weer met z’n allen een goed feestje van
maken en zoals altijd is carnaval in ’t
Sas het leutigst!!

Zoals jullie allemaal weten was Benito in zijn vorige carnavalsleven Nar Benito. Toen
bekend werd dat Nar Benito Prins Benito werd, moest ik direct denken aan Eric de
Rijcke uit Aardenburg, die jarenlang als Nar te bewonderen was in Uulehat. Overigens was hij ook jarenlang te bewonderen bij onze plaatselijke Albert Heijn, maar
dit terzijde. Uiteindelijk “promoveerde” hij tot Prins Bram den eersten van de Nachtuuln. Je kunt het dus als Nar nog ver schoppen...

Alaaf en tot mee die daoge!
Eerste Minister Richardo I

Laat ik dit betoog eindigen met onze ”oude” Prins Barend I, te bedanken voor zijn
kleurrijke inzet voor het Sasse carnaval, Prins Benito succes te wensen met zijn opdracht, evenals zijn Eerste Minister Ricardo en opvolgende Nar Jordino. Een speciaal
woord van dank gaat ook nog uit naar onze Plisie Goor, die voor de Elfde (en naar het
schijnt laatste) maal de orde in Betekoppenstad probeert te handhaven.
Aﬁjn, tot mee die daoge zullen we maar zeggen en een leutig carnaval toegewenst!
Grootvorst Michelangelo I

Vrijwilligers bedankt!!
Eind Februari barst het feest weer los.
Iedereen is nog bezig om de laatste
hand te leggen aan alle bonte creaties
voor mee die doage. Alles al in gereedheid brengen voor vijf dagen lol en leut.
Op deze dagen zijn er altijd veel mensen in de weer. Op vrijdag Plakken,
zaterdag de Prins inhalen, zondag de
Schoonste Stoet van Zeeland, Leuren op
maandag en Miniparade op dinsdag. En
nog veel meer. Heel wat te beleven dus.
Maar op al die dagen zijn er mensen die
op de achtergrond heel belangrijk zijn.
Mensen die niet iedereen ziet, maar er
wel degelijk zijn. Denk maar eens aan
de verkeersregelaars, die voor uw veiligheid en de onze zorg dragen. Alle vrijwilligers die meehelpen bij de Betejacht.
Niet te vergeten de EHBO. De mensen
van de eerste hulp zijn heel de carnaval
op hun post, dus mocht het zijn dat je
last hebt van een verstuikte pols van het
optillen van een glaasje bier, kun je altijd terecht in het oude stadhuis. Je kan
er terecht voor een paracetamolletje en
misschien ook wel een bakje kofﬁe...
Mocht je de vrijwilligers tegenkomen, geef ze een schouderklopje of
een geweldig compliment. Dat hebben ze zeker verdiend!!!

Deze vier vrijwilligers werden vorig jaar door
Prins Barend I onderscheiden met
een Bronzen Beet voor 11 jaar trouwe dienst!
Proficiat en bedankt!
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55+ middag!

’t is tijd om te feesten!
Beste Betekoppen,
Alweer voor de vierde maal een
55+-plus middag in ”de Statie”.
We zouden bijna willen zeggen:
Op naar de Elfden!

016!
jswinnaars van 2
De prijjs
De

Na drie voorgaande jaren van heel
drukke en plezierige 55+-feestmiddagen in ”de Statie”, staat dit feest natuurlijk ook dit jaar weer op het programma
op de maandagmiddag!
De jongere Betekoppen weten ook nog
steeds goed de weg naar het feest te
vinden... Samen met oma en opa eventjes lekker uit je dak gaan!
Heel plezierig om te zien...
Doordat het op de maandagmiddag ook
Dweilbandfestival is, komen de laatste
jaren ook diverse dweilbands het feest
nog eens extra lol en leut en glans geven. Hopla Sassenaren: Beentjes van de
vloer!! (en ook dat lukt op deze middag
nog prima...).

king van de 55+-Jaarmedaille en een
kopje kofﬁe met gebak.
De muziek wordt ook dit jaar weer
verzorgd door de Zingende Zusters, een
garantie voor zang, meezingers en polonaise lopen!
Maak er trouwens ook dit jaar maar
weer iets moois van, het wordt de jury
ieder jaar weer moeilijker gemaakt om
te kiezen uit de mooiste, origineelste
en leutigste carnavalspakjes op deze
middag.
Die mooie beker win je natuurlijk niet
zomaar... deze wordt weer uitgereikt
door onze nieuwe Prins Benito I en
zijn Eerste Minister Ricardo I.
We beginnen deze middag 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 2017
in Betekoppenstad”! Alaaaaaaf!!!!
De Raad van Elf

Evenals in voorgaande jaren
wordt de middag gestart bij
binnenkomst
met de uitrei-

Het enthousiasme

onder de juryleden
is groot!!

Carnaval 2016 was weer als vanouds. Velen hebben
veel werk gehad waardoor de diverse optochten,
versierde woningen en etalages, het leuren en het
dweilbandfestival er weer voor hebben gezorgd dat
we een onvergetelijke carnaval hebben gehad. Op het
moment dat ik het voorwoord voor de carnavalskrant
2017 aan het schrijven ben ligt 2016 nog maar net
achter ons. Jullie zullen wel denken dat de jury ditmaal
voor de eerste prijs wil gaan van de snelste inzender
carnavalskrant 2017 maar dat is zeker niet de bedoeling geweest. Nu alles nog vers in het geheugen zit leek
het mij wenselijk het stukje ”de jury spreekt” nu maar
alvast te schrijven.
Allereerst wil ik alle juryleden weer bedanken voor
hun inzet. Inmiddels zijn ook 2 aspirant-leden toegetreden tot het jurykorps waarmee we nu weer op
het vereiste aantal leden zijn aangeland. In 2016 zijn
een tweetal ofﬁciële waarschuwingen vanuit de jury
gegaan naar deelnemers aan de optocht op zondag. Ik

verzoek iedereen nog eens goed het reglement door
te nemen. Hierin staat dat het niet is toegestaan
reclame te maken en dat het niet de bedoeling is
met stoffen te gooien die schadelijk of hinderlijk zijn
voor de toeschouwers. Afgelopen jaar is de Johan de
Block trofee voor het eerst door de jury bepaald. Deze
jurering is vanaf nu ook aan de jury toegewezen daar
waar dit in het verleden door de familie de Block zelf
werd verzorgd.
De jury heeft voor de maandag het voorstel gedaan
aan de stichting de Betekoppen om een extra prijs in
het leven te roepen. De stichting is hier positief op
ingesprongen waardoor vanaf 2017 een extra prijs zal
worden uitgereikt voor de ”leutigste act” De prijs voor
de leutigste leurder blijft gewoon bestaan. De jurering
van de leutigste act zal op het zelfde moment worden
bepaald. Het is hiervoor dus noodzakelijk de act te laten
zien tussen 10.00 en 12.45 uur.
Het reglement zal hiervoor worden aangepast. Als jury
denken we dat we hier mee tegemoet komen aan de
vele leuke creaties en acties die zorgen voor veel hilariteit en plezier, maar die volgens het reglement niet

in aanmerking konden komen voor de prijs ”leutigste
leurder”.
Velen weten niet dat de jury in de week voorafgaand
aan carnaval en alle dagen tijdens het carnaval actief
is in de diverse beoordelingen. De uitbreiding met de
leutigste act en de Johan de Block trofee geven wel wat
extra werk maar het enthousiasme onder de juryleden
is zo groot dat dit geen enkel probleem zal zijn. Als jury
hopen we zelfs dat nog meer mensen gaan deelnemen
aan de diverse activiteiten. Jullie mogen het de jury wat
dat betreft best moeilijker en lastiger maken. Geen probleem!!! Ga de uitdaging aan
en wij zullen met gekwaliﬁceerde
juryleden de beoordelingg
verzorgen.
De jury wenstt in
dereen
ieder geval iedereen
arnaval
een prettig carnaval
2017 toe.
De voorzitter,,
ne
Paul de Groene
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Ahoy Betekoppen!!
Alle hens aan dek, wees niet beschaamd en doe gezellig mee.
Op de rijm van ons geliefde Zeeuws-Vlaams volkslied
en uit volle borst graag...
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Betekoppen!
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Tot mee die daoge!
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DE CLUP

VANH U P

EHBO...
Zoals altijd: Paraat!

Ook in 2017 zumme op den DINSDAGMORGEN vroeg uit de veeru
moetu. Wan teehuwoordug ontbijtu me een bitje op
sjiek... Waor da da dis zehhu me nie wan
dan kom eel ‘t Sas musgiens oek maor
kan je wel vertellu da dun ontbijt mee
sjampanju hoet smaokt smorgusvroeg
om 9 uur.
En achter dadeetu gaomu vaneigus
rond èlluf uur naor onzun
PEETMOEDER om een borrel.
In 2016 deeju me da mee un
tsjietekèrru van Zjean. Dees
jaor weet ik op di
momènt nie meer wa
voor vervoermiddel
we naor ons Erna haon,
maor da zie me dan wel.
En oek bij onzen PEETMOEDER krijhu me nog is un natju in de vorm van een paor
dreupuls en een droogju in de vorm van un zuurun èrring wa kaos en wost. Nie
slecht eeh. Lèkkur an je weezun oor op dinsdagmorhu...
En dan, dan buhinnu me an onzun lestun toer deur ‘ t Sas en staon me eest naor de
stoet van die kleinjongus mee uldur knappu moedurs te gaopu, ergus in un deuregaot
van een stammenee, meestal int deurgat van de Reseda. Achter die stoet gaomu
dweilu tot snags, zoohuzeet de lèstu lootjus. En die worru ieder jaor zwaordur.
Alli Betekoppu, tot mee tie daogun eeh, je za ons wel ieveranst teehun ut lijf loopu
mee tie daogu... Dan pakku me dur nog één.
Veel leutu. Naomus de CLUP VAN HUP
DE VOORZITTUR VOORT LEEVU MEE ZUN LEEJU

Beste Betekoppen en Betezaadjes,
Nog enkele weken te gaan en dan barst
het Carnaval 2017 weer los, net als andere jaren zijn ook wij, van de EHBO,
weer paraat tijdens de Carnaval in onze
Betenstad.
Onze EHBO post is net als vorig jaar in
het Gemeentehuis op de Westkade.
Deze is te herkennen aan de EHBO vlag
en onze eerstehulp verleners aan de
blauw/gele jas.
Heeft u of iemand anders een verstuiking, een wondje of iets dergelijks? Laat
het dan door ons verzorgen. Alle horecazaken hebben ons telefoonnummer van

ost,
de EHBO post,
zij kunnen indien nodig ook
bellen.
Let wel op! Na sluitingstijd van de café’s
en bij geen bezetting op de EHBO post
moet u rechtstreeks voor hulpverlening
contact opnemen met de Huisartsenpraktijk Sas van Gent 0115-452525, de HAP
0115-688000 of natuurlijk bij spoed 112.
Namens EHBO Sas van Gent een ongevalvrije, maar vooral een plezierige
en leutige carnaval 2017 toegewenst
namens,
Carlo Goethals
Voorzitter EHBO Sas van Gent
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Mijn dagboek (19)
door Willy de Groff

Dit is een jubileum carnavalsviering en
ook weer niet, maar een feit is dat ons
carnaval (al eeuwenoud) op 11 november 1956 een meer georganiseerde
vorm kreeg. In Hotel Modern aan de
Poelstraat werd op ’d’n elfden van d’n
elfden’, Stichting De Betekoppen opgericht. 60 jaar geleden afgelopen november, lang geleden, want niemand
van de oprichters is nog in leven.
Toch een moment om in deze onvergelijkbare krant, terug te kijken op deze
voorbije jaren. Sas van Gent bruiste
in de periode van november tot de
komende carnaval van enthousiasme.
Vele wijken, bedrijven en verenigingen
namen zich voor deel te nemen aan dit
her opgestane feest. Eugene Andriessen werd de Eerste Prins ’Eugenius
den Eerste’. Ik trok de stoute schoenen
aan en schreef een brief aan Jan de
Troye, eindredacteur van het actualiteitenprogramma, ’Dingen van de Dag’.
’Jullie schenken altijd in dit programma
aandacht aan het carnaval in Limburg
en Noord-Brabant, maar ook in Sas
van Gent wordt al honderden jaren

carnaval gevierd’. Zowaar ik kreeg een
telefoontje van Henk van Stipriaan die
opdracht had gekregen 6 minuten aan
ons carnaval te wijden. Zo wist iedereen
op die zaterdagmiddag in 1957 dat Sas
van Gent een carnavalsstad was.
Onze prins werd door een ooievaar aangevoerd aan dek van het beurtschip ’Nelly’ van de rederij Voerman! De eerste
boerenmaaltijd (ook toen al) werd genuttigd in Hotel Modern aan de Poelstraat.
Op zondagmiddag een lange carnavalsoptocht en enorm veel toeschouwers in
Sas. Naast de radio ook de televisie die
ons carnaval veel bekendheid gaven.
Zo kwam Adamo voor het eerst in Nederland zingen tijdens een rechtstreeks
radio uitzending, vanuit de befaamde
feestzaal van de Glasfabiek.
Het beroemde dansorkest ’The Ramblers’ onder leiding van Theo Uden Masman, Louis Neefs was vaste gast tijdens
het Prinsenbal, er moest op zijn contract
staan wanneer hij moest beginnen met
optreden, maar nooit wanneer dat eindigde. Herinnert u zich nog zijn lied:
’Annelies uit Sas van Gent in Zeeland’?

Anneke Grönloh stond dikwijls met haar
’voeten in het brandend zand’ op de
Sasse podia. Ben Mulder, lid van de Raad
van Elf, had een stopwoord ’bij wijze van
spreken’.
Zo kondigde hij Anneke Grönloh eens
aan met de woorden: ’Bij wijze van spreken, gaat Anneke nu zingen’. Bijna eindigde de tweede intocht van onze prins
in een drama. Karl Horstmann, directeur
van de Glasfabriek en toenmalige ZuidChemie, werd aangevoerd in een locomotief, om het effect te versterken kwam
er rook uit de schoorsteen, maar door die
rook verstikte Prins Carl den Eerste bijna
in de locomotief.
De helaas verdwenen Glasfabriek,
speelde altijd een grote rol in de voorbije
jaren van ons carnaval, de grote feestzaal mochten we altijd gebruiken voor de
jaarlijkse feesten en in de kistenmakerij
werd ieder jaar een bescheiden ’Prinsenwagen’ gebouwd, dat moest wel gezien
de beperkte omvang van de bouwplaats.
Eén jaar geen carnaval in 1953 de oorzaak kent u! Toch is er veel gewijzigd in
de voorbije jaren, vroeger was het een

eer om deel te nemen aan de Boerenmaaltijd, nu kan iedereen als zij of hij
betaalt deelnemen. Het aantal dweilbands neemt af, gelezen in een regionaal dagblad, maar dat is overal. Maar
wat groeit is onze beroemde zondagse
optocht, de komst van de Leutfabriek
en het beschikbaar stellen van de vroegere werkplaats van onze gemeente,
blijken onbetaalbare mogelijkheden te
bieden, dat is tegenwoordig, op zondag,
maandag én dinsdag bij de ’Mini-parade’ goed zichtbaar.
60-jaar Betekoppen, een traditie - zeg
maar een historie - die onze gemeenschap een vooraanstaande plaats in het
beneden-Scheldegebied, een duidelijke
en markante plaats geeft.
Moge dat nog vele jaren voortduren,
als er tenminste niet teveel gesloopt
wordt! Betekoppencarnaval, vereeuwigd in duizenden foto’s, urenlange
ﬁlm- en video-opnamen en als dat nog
niet genoeg is, dan herinnert ons gedenkteken van ’Nar Cesar’ omgeven
door carnavalssymbolen iedereen daar
aan. Alááááf.

”Worstel...
en kom los”
Het duurde even, maar het is dan toch
gelukt. Onder het motto ”worstel en
kom los” hebben we ons losgeweekt.
Naar de buitenwereld leek het allemaal
wel koek en ei, 2 voorzitters en een
groep vrienden die een vrolijke bende
vertegenwoordigde op de maandag,
met het terug halen van een oud lid

kwamen hier toch wat scheurtjes in.
Deze persoon ontpopte zich namelijk tot
een lam in wolfskleren, of was ’t nu andersom. Kortom, onze creatieve geesten
kwamen niet meer overeen, waardoor
we noodgedwongen moeten afsplitsen
om ons eigen ideeën ook plekje te kunnen geven tijdens carnaval, zonder onder
het juk van iemand anders gebogen te
gaan.

Daarom tijd
s:
voor iets nieuw

KZ TNTL XXXL
We kunnen er nog niet veel over zeggen,
maar dat het MEGA gaat worden kunnen we wel vertellen, zelfs een complete
wagen hebben we er voor gebouwd [zo
noemen ze ’t in Hulst het als ze een kar
kopen], als dit niet aanslaat gaan we ’t
schip in, tja dan gaan we wel op zoek
naar raad.
Met carnavaleske groet
De mannen van Kzijn toch niet te loat
PS
we wensen de mannen van Valtatege
veel plezier, al zal het zonder ons toch
veel minder zijn...

Leurenop d’un
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maondagmorhu
Traditiegetrouw zijn weer velen
aan het leuren. Op deze dag waren er al veel leurders vroeg op
pad, de één wat frisser dan de
ander maar dat mag de pret niet
drukken. Gelukkig voor iedereen
waren er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen.

Immers was er het Zika-virus wat
de wereld overspoelde, maar door
het goede ingrijpen door de Sasse
deskundige hulp, is dit in de kiem
gesmoord. Onder de tonen van
Q-music, Blauwe Maandag, gabbertje en nog veel meer muzikaal

geweld, kon er over al gedanst en
gehost worden. Samijn een surg
wezen zorgde dat de benodigde
zorg, waar velen bezorgd over waren, de zorgnodige aandacht werd
bezorgd. Naast alle pop-up barretjes, cocktailgeweld en andere
loslopende drankerijen en eterijen
waren er veel leutige belevenissen.
Dus noteer 27 februari alvast in je
agenda. En mocht je al een beetje
uitgeteld zijn van de voorgaande
drie dagen, er is altijd wel een
tentje op straat waar je even kunt
uitrusten.
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Even voorstellen:

Jeugdprins Joep d’un Eersten
Wie de jeugd (Betezaad) heeft,
heeft de toekomst (Betekop)
In het Sasse carnaval missen we activiteiten voor de jeugd van
12 tot 16 jaar. Daarom hebben we deze zomer hard gewerkt
om hier verandering in te brengen, en met resultaat!!
Vanaf dit seizoen hebben we weer een jeugdraad door Betekoppenstad lopen. De jeugdraad bestaat dit jaar uit Tycho, Joey,
Jaimy, Anouk, Justin, Joep, Merel en Quinten.
Het is een leuke groep en kunnen het goed met elkaar vinden,
maar meer leden zijn natuurlijk meer dan welkom. Ben jij tussen de 10 en 16 jaar en wil jij deel uit maken van onze groep
enthousiaste (jonge) leutvierders? Meld je dan aan via
info@betekoppen.com, wij nemen dan kort na carnaval
contact op en wie weet ben jij volgend jaar ook lid van de
jeugdraad!

Op zaterdag 12 november 2016 om 15.11
5.11 uur
uu
ur is er - sinds
sind
ndss
eïnstallleerd. Di
it al-1979 - weer een jeugdprins ofﬁcieel geïnstalleerd.
Dit
vorst Michelan
M
ngelo
loo,
les onder het toeziend oog van Grootvorst
Michelangelo,
en heu
use
diverse leden van de Raad van Elf en zelfs ee
een
heuse
pine. Als
Alss dat
dat
da
delegatie van de Mosselkrauwers uit Philipp
Philippine.
meerr...
niet ofﬁcieel is, weten wij het ook niett meer...
ag in de
d R
eeTijdens een goed bezochte disco-middag
Ren va
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n de
de
seda rees de nieuwe jeugdprins op uit een
van
beehoovier kliko’s... Hij kreeg de versierselen,, behoen
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rend bij een prins carnaval, omgehangen
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arar
tevens een echte scepter! Ook van onze
Caroch
ht
navalsvrienden de Mosselkrauwers mocht
ntde gehele jeugdraad een medaille in ontestt
vangst nemen. Hierna kon het disco-feest
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me
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Alaaf!!

De jeugdraad staat onder leiding van de ”volwassen” leden
van CS de Betekoppen en zetten enkele activiteiten tijdens het
carnavalsseizoen op. Zo had de jeugd op 12 November 2016
(de elfde van d’n elfde) hun eigen carnavalsdisco in de Reseda.
Ook werd de nieuwe jeugdprins gepresenteerd: Prins Joep
(Joep van Hecke) zal dit jaar trots de scepter zwaaien over jong
Betekoppenstad.
Ook zullen er tijdens carnaval twee leutige discoavonden gehouden worden, speciaal voor de jeugd van 12 tot 16 jaar. De
disco is op zaterdag 25 en maandag 27 Februari in de kleine
zaal van de Speye. Aanvang is 20.00 uur en de avond eindigt
om 24.00 uur. Tijdens deze disco geldt er in de kleine zaal een
100% alcoholverbod en hierop zal ook streng worden gecontroleerd.
We hopen de komende jaren met de jeugdraad meer activiteiten te kunnen organiseren; ideeën zijn dus van harte welkom!
Voor de jeugd van Betekoppenstad:
Alaaf, Alaaf, Aaaf en tot ”mee die daoge”
Jeugdraad CS de Betekoppen

Tandsjen
T
andsjen Bei...
Bei
Be

E e n a nde r ?
e
r
i
o
t
r
e
p
re he t
Je za l
w e l ho re n !
Iedereen heeft het tegenwoordig druk.
Meestal op het werk, of soms ook thuis
met van alles en nog wat. En zelfs als
dweilband ontkom je er niet meer aan.
De tijden dat we enkel tijdens carnaval
speelden liggen al lang achter ons. In de
loop der jaren kwam er hier en daar een
besloten feestje bij, even blazen in de
kantine na een voetbalwedstrijd of een
braderie in de buurt. Later een dweilbandfestival iets verder weg, een carnavalsoptocht in België, een kermis of een
dorpsfeest. Altijd leuk, iets nieuws. En
ook niet te moeilijk want het repertoire
bleef gewoon hetzelfde.

dweilbandmuzikanten is ook niet
te onderschatten.
Misschien hebben
dweilbandmuzikanten het zelfs zwaarder. Als je 90 minuten voetbalt dan betekent dat elke speler (inclusief wissels)
gemiddeld minder dan 4 minuten aan
de bal is. Zo lang duurt één nummer van
ons. En als dat nummer klaar is doen we
er nog één, of twee of drie. Daarna moeten we eigenlijk een week herstellen.
Maar dat doen we niet; we gaan naar het
volgende café. En dan beginnen we weer
van voor af aan.

Dat is intussen wel een beetje veranderd.
Profvoetballers klagen wel eens over een
druk programma, maar het leven van

En dat is nog niet alles: Voetballers spelen wekelijks (en als ze het heel zwaar
hebben wel twee keer in één week)

volgens het systeem dat de trainer voor
de start van het voetbalseizoen aan een
tropisch strand heeft bedacht. Als dweilbandmuzikant moet je van meer markten thuis zijn. Zo verandert het Tandsjen
Bei-repertoire wel een aantal keer per
jaar.
In januari, een festival in Breda, dus je
speelt een beetje van alles: iets traags,
iets snels, iets hards en iets nog harders.
In februari is het carnaval dus doen we
een kleding in een thema… en daar passen we de muziek op aan. In circus
’t Sàààsss mogen we natuurlijk niet ontbreken… dus spelen we circusmuziek.

De maand erna, Oktoberfest… schlagers
en polka’s. Dweilbandfestival, een soort
van ”best of”, want we hadden amper
tijd om nieuwe nummers in te studeren.
Binnenkort Sinterklaas met natuurlijk
sinterklaasmuziek en een kerstmarkt
met… u raadt het al.
En daarna maken we ons natuurlijk weer
op voor carnaval met misschien weer
wel een ander repertoire. Je zal het wel
horen.
Tot mee die daoguh!
Tandsjen Bei
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Proclamatie:

We zijn allemaal
net zo belangrijk!
Beste Betekoppen,
Wat een verrassend begin van het
seizoen toen onze voorzitter bij mij aan
de deur stond met het nieuws dat ik
gekozen ben tot prins carnaval 2017.
Hoewel velen mij wel zullen kennen
uit mijn periode als hofnar Benito
den Eersten , zal ik mij toch even
voorstellen.
Zo’n 19 jaar geleden ben ik vanuit
Sluiskil naar Sas van Gent verhuisd
om hier samen met mijn ouders een
bakkerij te beginnen, de bakkerij van
fam. Cleemput hebben wij toentertijd
overgenomen.
Ik kende Sas al vanwege het carnaval,
vrienden van mij hadden mij jaren
geleden al kennis laten maken met dit
feest en ik was meteen verkocht.
Toen ik het tijd vond om een hobby
te gaan zoeken en mij in het Sasse
verenigingsleven te storten kwam ik
al snel uit bij een carnavalsvereniging,
maar ja welke? Er zijn er zoveel en ze
leken mij allemaal op hun eigen manier
leuk en gezellig.
Precies op dat moment kwamen de
Betekoppen met een oproep dat ze
dringend leden nodig hadden om de
organisatie van het carnaval mogelijk te
houden.
Hoewel ik een lidmaatschap bij de
raad van elf in eerste instantie niet
zag zitten besloot ik toch de stoute
schoenen aan te trekken en me aan te
melden.
Ik kreeg binnen een paar dagen de
prins (Michelangelo) en de ex-prins
(Leonardo) op visite om kennis te
maken en uitleg te geven wat er
van mij verwacht werd als ik lid zou
worden.
Het klikte meteen en na overleg met
de overige leden van de raad, mocht ik
een jaartje meedraaien om te kijken of
ik het leuk vond (en zij mij).
En dat vonden we allemaal, het is een
leuke bezigheid om een groot deel van
het jaar deel uit te maken van het Sasse
carnaval en de organisatie daarvan.
Toen had ik nooit durven dromen dat ik
ooit prins der Betekoppen zou worden.
Een functie als Hofnar was immers
meer mijn ding en het duurde dus ook
niet lang voor ik die taak op mij mocht
nemen.

Na een jaar raadslid te zijn
geweest werd ik benoemd tot
hofnar Benito den Eersten,
ee functie
u ct e ddiee
een
ik 7 jaar zouu
bekleden, nou ja
functie... gewoon
mezelf blijven was
meer dan voldoende.
In september werd er
anders beslist en werd
span
nnende
ik na een spannende
stemronde gekozen tot
prins, een functie die
ac
ik direct accepteerde.
Het is natuurlijk
een hele eer om
prins carnaval te
mogen zijn van
de mooiste
en grootste
carnavalsstad
van Zeeland.

Tijdens mijn presentatie bij de pomp
op de ”elfde van de elfde” heb ik
het al gezegd maar ik wil het graag
og aa s benadrukken.
be ad u e . Ik ben
be iemand
e a d
nogmaals
die graag de samenwerking opzoekt
met andere carnavalsvierders, we zijn
immers allemaal verantwoordelijk om
het carnaval Betekoppenstad groots te
houden.
Ik zal het maar bij het motto houden
van: je kijkt niet neer op het kleinste
Betezaadje en je kijkt niet op tegen prins
carnaval.
We zijn allemaal net zo belangrijk en
oeten er samen voor zorgen dat
we m
moeten
we ook in de toekomst de mooiste
carnavalsstad van Zeeland blijven.
ektocht naar een Eerste
In mijn zoek
zoektocht
Miniist
ster kwam ik snel uit bij
Minister
Ricardo den Eersten (Richard
Trom
o melen), hij heeft dezelfde
Trommelen),
gedach
c te over carnaval als
gedachte
mij dus dat moet helemaal
goedkomen.

Door mijn aanstelling als prins is er na
zeven leutige jaren een eind gekomen
aan mijn periode als hofnar en zal ik
worden opgevolgd door Nar Jordino
(Jordy van Hecke).
Gezamenlijk zullen we onder toeziend
oog van Plisie Goor (Peter Frusch) er
één groot feest van maken.
Jullie hebben nu wel een beetje een
beeld van wie ik ben en wat jullie van
mij kunnen verwachten.
Het enige wat mij nu nog rest is jullie
allemaal een leutig carnaval toe te
wensen en we komen elkaar vast wel
tegen.
ALAAF, ALAAF, ALAAF en tot mee
die daoge!!

en
Prin so d'un eerst
B e n it
P.S. Zita; we zullen dit jaar een andere
foto moeten maken ;-)
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Poppenspel?!
Om maar direct met
de deur in huis te
vallen, het succes
van afgelopen jaar
valt moeilijk te evenaren. Wie had
ooit kunnen
bedenken
dat deze
k
kakelende
ki
kippen de 2de prijs mee naar
huis zouden nemen? Wij in ieder geval
niet, eel ’t Sas kakelt er nog over na.
Now we are ”tokking”.
Een leuke gezellige optocht met veel
lol en leut, een dansje hier, een gekkigheidje daar. Het is alweer het achtste
jaar dat we meelopen in de stoet. De
moeders wilden wel eens meedoen en
zo gezegd zo gedaan. Onze Betezaadjes
gingen mee, de jongste was goed 1 jaar,

de oudste van het hele stel 4. Nu na 8
jaar lopen onze Betezaadjes nog steeds
mee, twee hebben ons helaas verlaten
en ons ”ingeruild” voor de jeugdraad.
Wat wij natuurlijk toejuichen want
de Sasse jeugd heeft de carnavals toekomst!
Dit jaar bestond de kans dat we niet
mee zouden lopen maar daar waren
onze Betezaadjes het niet mee eens en
we hadden de poppen aan het dansen.
Dus na veel wikken en wegen toch ons
poppenkraam ingedoken. Of eerder de
lappenmand ingedoken? Deze creatie
kwam er niet zonder slag of stoot.
We hopen dat het een ieder kan bekoren. Mee z’n allen gaan we d’r voor
zorgen dat ook deze keer de optocht
weer een groot succes gaat worden.
Zo niet, dan heb je de poppen aan het
dansen!
Carnavaleske groetjes van
Eé moei’ ons zien!

De zoektocht naar de scepter van de prins
Net na de afgelopen carnaval bereikte ons het nieuws dat onze nieuwe prins toch
QLHW]R]XLQLJRS]·QVFHSWHUZDVJHZHHVWHQGDWKLMGH]HDONZLMWZDVJHUDDNW'H
9HQWMHV]RXGHQGH9HQWMHVQLHW]LMQDOV]HGH%HWHNRSSHQQLHWGHKHOSHQGHKDQG
]RXGHQWRHVWHNHQHQHHQ]RHNWRFKWQDDUGH]HSULQVHOLMNHVFKDWRSWRXZ]RXGHQ]HWWHQ1DZDWURQGMHVODQJVGH6DVVHFDIpVEHVORWHQ]HRPPDDUHHQH[SHUWKLHUYRRULQ
WHVFKDNHOHQ
+LHUYRRUKHEEHQZHHHQKHOHEHNHQGHKHOGLQJHKXXUGQDPHOLMNHHQWMHGLHLQ]LMQMHXJG
DOPHW]LMQYDGHUGRRUKHHO(XURSDUHLVGH+LHUGRRUOHHUGHKLMQDDVW(QJHOVQRJWDOHQ
OH]HQHQVFKULMYHQ=LMQYDGHUZLOGHGDWKLMJLQJVWXGHUHQPDDUGDDUKDGRQ]HKHOGKHWQLHW
]RRS]LWWHQZDQWKLMKHHIWKHWQLHWRSERHNHQ
2PYDQ]LMQVWXGLHWHRQWVQDSSHQOLHSKLMYDQKXLVZHJ+LMJLQJQDDU0H[LFRZDDUKLMRQWYRHUG ZHUG GRRU 0H[LFDDQVH UHYROXWLRQDLUHQ +LM VORRW ]LFK ELM KHQ DDQ RQGHU OHLGLQJ YDQ
3DQFKR 9LOOD HQ YRFKW PHW KHQ WLMGHQV GH 0H[LFDDQVH UHYROXWLH +LHU OHHUGH KLM ]LMQ YULHQG
(GHJDUNHQQHQ6DPHQPHW(GHJDUEHOHHIGHKLMYHUVFKLOOHQGHDYRQWXUHQ]RDOVHHQVSDQQHQG
YHUEOLMILQ%HOJLVFK.RQJRGHYHUQLHWLJLQJYDQHHQUHX]HNDQRQRSHHQWUHLQHQHHQPLVOXNWH
RQWYRHULQJYDQKHW'XLWVHPLOLWDLUHJHQLH3DXO(ULFKYRQ/HWWRZ9RUEHFN1DGH]HDYRQWXUHQ
JLQJRQ]HYULHQGWHUXJQDDU]LMQURRWVLQ$PHULNDHQJLQJXLWHLQGHOLMNWRFKDUFKHRORJLHVWXGHUHQ
DDQGHXQLYHUVLWHLWYDQ&KLFDJR+LMKLHOG]LFKODQJHWLMGEH]LJPHWRQGHUZLMVHQDUFKHRORJLVFKH
H[SHGLWLHVQDDURD&KLQDHQ,QGLDZDDUKLMJHFRQIURQWHHUGZHUGPHWGHJDQJVWHU/DR&+HHQ
GH7KXJJHHVHNWH
(HQWLMGODWHUZHUGKLMJHYUDDJGRPYRRUGH$PHULNDDQVHRYHUKHLGGH$UNGHU9HUERQGRSWH
JUDYHQYyyUGHQD]L·V/DWHUGHHGKLMQRJYHUVFKLOOHQGHRSGUDFKWHQHQRSJUDYLQJHQHQKLMJLQJ
RRNZHHUOHVJHYHQDDQGHXQLYHUVLWHLW-DUHQODWHUUDDNWHKLMQRJEHWURNNHQPHW6RYMHWVSLRQQHQ
LQHHQDIIDLUHURQGRPNULVWDOOHQVFKHGHOV,QZRUGWRQ]HKHOGYRRUKHWODDWVWJH]LHQLQ1HZ
<RUNPHW]LMQGRFKWHUHQ]LMQYULHQGLQZDDUKLMDDQLHGHUHHQ]LMQVSDQQHQGHDYRQWXUHQYHUWHOW
GLH]HPDDUZLOKRUHQ+LMRRJWGDQVXSHUÀWHQNZLHNYRRULHPDQGYDQ]LMQOHHIWLMG2IGLWNRPW
GRRUGDWKLMXLWGH+HLOLJH*UDDOKHHIWJHGURQNHQLVRQEHNHQG«
7RWGDW«
+LMHHQWHOHIRRQWMHNULMJWYDQXLW%HWHNRSSHQVWDGYDQHHQQHHIMHYDQ]LMQRXGHYULHQG(GHJDUPHW
KHWRSPHUNHOLMNHYHU]RHNRPKHPWHKHOSHQRPGHJRXGHQVFHSWHUYDQ3ULQV%DUHQGWHUXJWH
YLQGHQ
'H9HQWMHVQRGLJHQDOOH%HWHNRSSHQXLWRPGH]HVSDQQHQGHVSHXUWRFKWPHHWHPDNHQRS]RQGDJ
IHEUXDUL 1LHWYRRUMHXJGLJHNLMNHUV
Tot dan!!!!!
.DUQDYDOVVWLFKWLQJGH9HQWMHV &R GHOHXWLJVWHFOXEYDQ%HWHNRSSHQVWDG

Naam: ........................................................ Leeftijd: ...................
Adres: ................................................................................. Woonplaats: ......................................................
BELANGRIJK: Inleveren van je kleurplaat uiterlijk zondag 19 februari 2017!!
Telefoon: .......................................................
kan op de volgende adressen: Leo Dezutter - Nieuwe Bosstraat 1 - Sas van Gent
Bennie de Putter, Nico Uyt den Bogaardstraat 7 - Sas van Gent
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Raad van Elf en Jeugdraad op ”excursie” in

De Statie
Waarom een excursie in De Statie? Na de verhuizing van de grotere carnavals-evenementen van de Speye
naar de Statie wilden wij ook wel eens verder kijken dan de plekken waar we elk jaar, tijdens de carnaval wel regelmatig komen: het podium in de grote zaal of de foyer.Trekpleister was natuurlijk de “bak met gele
blokken”in de sporthal! De Statie is een typische plek waar veel mensen, als lid van een vereniging of sportclub
elkaar ontmoeten.Wij hadden in ieder geval wel een heel bijzondere ontmoeting!

schap”
Het nieuwe “drieman
D’un Eersten met
als dit zijn opvolger?
tje
aa
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n
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bijzondere ontm
Dit was wel een heel de Betekoppen niet vaak voorkomen!
n
zal in de archieven va
“Vliegende start”va
de nieuwe Jeugdraad!n
Plisie in het nauw...

Jeugdraad claimt eige
g n tafel!!
N r in zijn
Na
element!

k in De Statie?
“De tafel van Jan”oo

Blokkengevecht:
d
Raad versus Jeugdraa

ng baart kunst!
Blijven trainen! Oefeni

officieeltjes...

Programma 2017
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Donderdag 23 februari
18.30 u. Ziekenbezoek en uitreiken van fruitmandjes in
ziekenhuis ”Zorgsaam”.

Vrijdag 24 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.
21.00 u. Laatste inspectie van de cafés voor Carnaval 2017

Zaterdag 25 februari
13.00 u. Uitdelen ballonnen bij ”De Statie” (Canadalaan).
13.25 u. Vertrek optocht naar het Prinsenhof voor het
ophalen van de Prins. Route. Paardenvest - Generaliteitsstraat - Parklaan - Rozenlaan - Nico uyt den
Bogaardstraat (ophalen prins) - Beukenstraat Schulpenpad - Stationsstraat - Westkade (ventweg).
13.45 u. Vanaf het Prinsenhof in optocht naar het
Gemeentehuis op de Westkade.
14.15 u. Overhandiging van de sleutel door de Burgemeesterr
op het balkon van het Gemeentehuis.
14.25 u. Oplaten van de ballonnen bij ”Het Beetje”
14.30 u. Aanvang ”Betenjacht” voor de kleintjes bij
de Sasse horeca
a.
14.45 u. Openingsreceptie ”CARNAVAL 2017” in de Reseda.
Gezamenlijk uitbrengen van een toost en
prijsuitreiking ballonnenwedstrijd
15.30 u. Einde openingsreceptie, waarna een kleine
kroegentocht. Tijdens de route zal de prijsuitreiking
van de etalagewedstrijd en van het mooist
versierde huis 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” voor de boerenmaaltijd.
19.00 u. Aanvang boerenmaaltijd in ”De Statie”.
20.00 u. Aanvang jeugddisco in ”De Speye”
20.30 u. Einde boerenmaaltijd
Aanvang kroegentocht langs de Sasse horeca.
24.00 u. Einde jeugddisco in ”De Speye”
01.00 u. Sluiting café’s

Zondag
Z
nda 26 ffebruari
brr ari
14.00
14
4 00 u. V
Vertrek
t k grote
t carnavalsoptocht
l t ht vanaff
het Suikerplein. Route: Canadalaan Poelstraat - Stationsstraat - Westkade Bolwerk - Watermolenstraat - Brandspuitstraat - Kleine Markt - Noordstraat - Markt
(ontbinding) - Zusterstraat - Wilhelminalaan
Walstraat - Rozenlaan - Stationsstraat - Poelstraat - Westdam - Vlaanderenplein (Leutfabriek, afbreken en stalling wagens).
15.30 u. Presentatie van de 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 27 februari
rrii

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”
18.00 u. Prijsuitreiking ”Beste dweilband”
in de Watergeus
18.00 u. Einde 55+ middag
20.00 u. Aanvang jeugddisco in ”De Speye”
20.00 u. Aanvang kroegentocht door Betekoppenstad
24.00 u. Einde jeugddisco in ”De Speye”
0
.00 u. SSluiting
u g café’s
a és
01.00

Dinsdag 28 februari
13.30
13
3 30 u. U
Uitdelen
itdd l toeters
t t etc.
t aan kinderen
ki d
bij ”De
”D Statie”
St ti ”
14.00 u. Start ”Miniparade” (kinderoptocht) vanaf
”De Statie”. Route: Kerkhoﬂaan - Groot
Majoorstraat - Noordweststraat - Westkade
(ventweg) - Gentsestraat - Zuidstraat - Markt
Zusterstraat - Kloosterlaan - Kerkhoﬂaan
Vredestraat - Paul Krugersdreef - Calandstraat
Paardenvest (ontbinding)
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. Teruggeven van de stadssleutel aan de
Burgemeester bij de pomp
01.00 u. Sluiting cafés, aansluitend ”samenzang” rond
de pomp op de Markt
01.30 u. Einde carnaval 2017

Eventuele vera
nderingen
in het program
ma zullen
zoveel als mog
elijk via
de pers worden
bekendgemaa
kt
alsmede via de
Facebookpagi
na van
C.S. de beteko
ppen

DE BETEKOP 2017 - DE LEUTIGSTE
E KRANT VAN BETEKOPP
BETEKOPPENSTAD!

Kinderen 0 - 5 jaa

1. Clowntje
2. Goudvis
3. Pardijn
4. Prinses Elsa
5. Cowboy

Kinderen 6 - 12

1. We breien er
een eind aan
2. De Uil
3. Prins van Oran
je
4. Naaister
5. We duiken er
in

Wagens A:
einiging
1. De Ventjes - ’Als ze van de Gemeenter
zouden
met de carnaval niet zouden werken, dan
wij ’t in ’t Sas wel merken!
’t Sas waren
2. De Sloebers - Toen de samoerais in
rse
neergestreken, is Betekoppenstad in Ooste
sferen gebleven
vol mee
3. De Deurdouwers - We verhuizen dozen
leut
Sasse
die
al
Want
k!
panie
geen
maar
leut,
gaat naar de Leutfabriek!
tseerd op
4. De Pott’nstampers - D’elf zeeen getro
ons
zoek naar d’n schat. En mej d’n deud onder
erms zoeken we verder in ’t Sas
stad,
5. Pijke Zot - Van Changhay tot aan Vegas
stad
trek ik voor mijn fans door Betekoppen
ff de tijd
6. De Sluiskilse Leuters - De Leuters zijn
kwijt in ’t Sas
Wagens B:
cultuur
1. De Pierewieten - Snuif ’s een beetje
in onze Hillebillies schuur
ling
2. D’alve zolen - Na 11 jaar is’t weer wisse
e prins
van de wacht, en we’n zelf onze nieuw
meegebracht
maar voor
3. Ierzijme - ’t Is leutig bij de Balinezen,
n
de echte leute moet je toch in’t Sas weze
d’un
4. Wie me daor én - Zet ’um maer op,
3 Dee Betekop!
Groepen B:
te voren
1. Wasdajong - Wasdajong zingt als nooit
en steelt de show met de 6 tenoren!
gaan hier
2. De Papzakkers - Zonder te dollen, er
koppen rollen
van
3. De Beteblaoren - Lopen in de stoet
een cent
Sas van Gent, is voor ons een ﬂuitje van
deur
Ejum
snor
r
4. 1 Zonde
poosje,
5. De Gabbepappers - Wacht even een
e
dan komen de Gabbepappers uit het doosj
hebben we
6. De Zeeuwse babbelaars - Gelukkig
de foto’s nog
zen dat
7. De Leutesnokkers - Het zal u niet verba
moeten
de Leutesnokkers deze dagen regelmatig
blazen
Groepen C:
1. De Polderploeters - De Polderploeters
presenteren: Heel ’t Sas bakt
el in de ren
2. Eee moei ons zien - Mee al da gekak
stoet ben
za ’k blij zijn da ’k aan ’t einde van de

3. C.C. Geenﬂauwidee - Nu ze klaar zijn
met die boor, gaan wij ermee vandoor
n
4. De Slakkenbouwers - Pizza’s bakke
op’t gemak, wat de slak hebben we
al gehad
dje
5. De Buufjes - Met de smurfen als vrien
zijn we zo blauw als een tientje
6. De Westdorpse boswandelaars Bende betoeterd!
7. Bollo en Birry - Bollo & Billy on Tour!
Voor onze grote bus gaan wij nu
op de boer
Trio’s en kwartetten B:
r
1. Aapje en co. - Mee onze ballon zwaa
belaaien, komen we ’t Sas overwaaien
straot2. Compiet wel, compiet niet - Me ta
was!
werk van ’t Sas, is ’t nie meer zo als’t
3. De Vinkies - Heb je ze al eens groen
gebakken?
4. De Heerlijkheidjes - Carnaval in Betekoppenstad, we zijn er weer bij!
5. De Kuipertjes – Wietplantjes
Enkelingen en duo’s A:
aan
1. Mee z’n 2en - Oek wij hebben het
onze fusierekker
Enkelingen en Duo’s B:
ons
1. Bart & Wessel - Zie da je ut nie mee
aan de stok krijgt!
’t Sas
2. Alleen staond - Het natste ding van
3. Frank Dey – Klimaatverandering
ting
4. Wie van de Drie - Naakt over de schut
Rinus van der Hooft Trofee
(aanmoedigingsprijs):
Pijke Zot
ik voor
Van Changhay tot aan Vegas stad, trek
mijn fans door Betekoppenstad
Leutigste deelnemer:
tevoren
Wasdajong - Wasdajong zingt als nooit
en steelt de show met de 6 tenoren!
Meest carnavalesk:
r in
De Pierewieten - Snuif ’s een beetje cultuu
onze Hillebillies schuur

r

Groepen zonder

1. Star Wars
2. Zwervers
3. Thee Leuters

voertuig:

Groepen met vo
er

jaar

1. BC zoekt naam tuig:
2. Jokie en Jet
3. Sas Air
4. Iedere steen is
er een
Blauw/Witte paple
pel
5. In het bos zijn
wilde dieren
6. Mario Bros

jaar
Categorie 0-3
ck
Bo
de
ar
1. Sa
2. Maud vd Berg
a
3. Lucan Anem
jaar
Categorie 4-6
?
a
eli
1. Am
2. Dante de Rooij
3. Lone Rikers

jaar
Categorie 7-9
1. Senna Kindt
naert
2. Thomas Aude
3. Niels de Bock
jaar
Categorie 10-12
1. Bjorn Buijck ter
ch
2. Dylano de Re
e
ck
He
n
va
ep
Jo
3.
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We wille julder natuurlijk nie
op d’un kast jagen...
Ierzijme...
Ie
erz
weer...
Ja wadde…
wa
w
da was bale vorig jaar,
ik dden
denk dat we van ’t jaor ut een
en ander
aan recht te zetten én, oftewell we
w zumme alles uit de kast
mo
et halen om de konkurrenmoeten
sie voor
vo te blijven, want eerlijk is
eer
rlij ’t was toch wel een popeerlijk
pen
nk eeh jong!
penkast
B
Binnen
de vereniging emme
d eens goed over naged’r
d
docht
en we gaont van de
ja over een elen anderen
jaor
b
boeg
gooien; wa simpeler,
h
hewoon
een beetje ouwerwe
w
wetser.
Maor dat wil vaneighust nie zzeg
zeggen da we nie goed uit de
kast zullen komm
me Nee let maor ’ns op, da
kommen.
gaot un eel spektakel worr
en waor ze nog lang over
worren,
zullen
ll napraoten.
t

Nou wil ik julder natuurlijk nie op d’un kast jagen…
maor un gewaorschuwd mens... aﬁjn je snapt um wel
eeh!
Feitelijk, dus in eerste instansie, hadden we ’n briljant idee. Maor… da emme in d’n ijskast moete zetten
vanwege de niet behaalde -meeste- stemmen. Da kan
altijd nog ’ns van pas kommen, want wat in ’t vat zit
verzuurd niet, toch?
Allez d’r liggen weer ele leutige daogen in ’t verschiet,
gezelligheid op de bouwplaats, mee z’n allen bij mekaor
onder één dak. Dat é toch wel wa vin ik... je kan in elk
geval ’ns van het kastje naar de muur lopen en ’ns kijken wat de buurman allemaol uit de kast getrokken ét.
Ja... wel weer genoeg gezeverd docht ik zo.
Wij van Ier Zijme wensen julder nog veel bouwgenot en
succes mee de laotste loodjes en we kijken d’r weeral
naor uit om mee julder aan de tapkast te staon mee die
daogen.
Mee vee groet’un van
Carnavalsgezelschap Ierzijme

Club van 111
Betekoppen,
Sommige onder julder gaon waorschijnluk wel eve
schrikke ajje ons klubje meej die daoge, of messchien al
erhengst daorvoor, tege gao kome.
Wen d’r naomeluk nogal wa nieve leeje bij. Meer as
een verdubbeling zelfs. Un paor ouwe strijdmakkers
van weleer zijn bij ons komme aonsluite, en die en ok
nogal wa aonhang meehebrocht. Sedoende un ﬂinke
uitbreijing van Wie Me Daor En!
D’r zijn der eel wa bij in ’t Sasse bouwwereldje, die
dinke da dat nie goed ga kome; al die kapteins (lees

baosmaokers) op da schip. Daor moe wel gedonder van
komme ist hedacht! Voorlopig kunne me nog allemaol
onze bult opgooie, dus da zal wel loslope!
Nouw damme ut toch over ”da schip” en, da zoe wel us
un hint kunne zijn voor ut thema wamme gaon bouwe.
Julder kenne vast wel ut gezegde; vroeger amme houte
schepen en ijzeren manne!
Awel, wemme daor us zerieus over nahedocht en wen
d’r iets van kunne brouwe, en da gaomme probere
maoke. Nie damme un boot gaon maoke, das te simpel
hedocht eej. Neej schepen ejje in meerdere opzichte en
konteksten. Je moe ut dus un beetje anders bekijke.
Wel ist zo damme un ijzere “schip” voor oge en. Houte
koppen, die zumme zelf wel vast wel en, binst een van
die daoge.
Waorschijnluk en julder heen ﬂauw benul wa damme
bedoele. Zei herust; das ok wel enigzins de bedoeling.
Je gao moete komme kijke naor den optocht om ut te
kunne zien. Me belove wel dat ut iets eel spectaculairs
gao zijn. Dus laot je heen zand in d’ogen strooie of un
rad voor j’n ogen draoien, en me zien elkaor op d’n
zondag.
Tot meej die daoge eej,
De groete van
de bouwers van
Wie Me Daor En!

De Club van 111: U allen bekend, maar
misschien is het doel nog niet voor iedereen
duidelijk. De Club van 111 bestaat uit leden die
het Sasse carnaval een warm hart toedragen. De
lidmaatschapsgelden worden besteed aan goede
doelen binnen het Betekoppencarnaval.
Oorspronkelijk was het lidmaatschapsgeld 111
gulden, maar dit is met de overgang naar de Euro
veranderd in 50,- Euro voor een volwassene, 25,Euro voor een partner en 12,50 Euro voor jongeren
t/m 16 jaar.
Leden van de Club van 111 genieten natuurlijk
bepaalde privileges zoals deelname aan de
boerenmaaltijd en ook bij lustra is er wat extra’s.
Om de clubnaam weer een nieuwe impuls te
geven is het streven om uit te groeien naar
(minstens) 111 leden. Er is verder geen enkele
restrictie, dus kunnen ook mensen van buiten
Sas, die het Sasse Carnaval een warm hart
toedragen, lid worden!

s
r
e
t
e
De Ko orpe
std
uit We
wensen

alle Betekoppen
kop
ppen

een leutig
carnaval!
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Een nieuwe Prins in ’t Sas!

dat moet gevierd worden met een overheerlijke pint
en een saucijzenbroodje, das pas leutig!
De plannen lagen er al een aantal jaar maar het schijnt in 2017 dan toch écht te gaan gebeuren.
Op zondag 26 februari staat dan ook de ofﬁciële opening gepland met een grote bijeenkomst vanaf het
Suike
Suikerplein tot aan de pomp op de
mark
markt. De ofﬁciële opening wordt
gedaa door de burgemeester van
gedaan
’t Sas onder toeziend oog van onze
nieu Prins Koekebakker (Benieuwe
nito)
nito).
d datum zal het nog geheim
Tot die
blijv met wat voor biersoort we
blijven
d markt gaan komen, zou het
op de
een Prinsenpils worden of een Narren
rentrappist
of misschien wel een
ove
overheerlijk
glaasje Beetybier?
Wi
Wij zijn ondertussen al ﬂink aan
het experimenteren naar het perfec
fecte carnavalsbiertje dus daar
ko
komt ook een aardig scheutje leut
bij kijken.
D
De ketels staan momenteel al lekke
ker te pruttelen bij ons in bierfabr
briek ’De Zotte Beet’ dus dat gaat
h
helemaal goed komen!
’’t Valt dan ook niet mee om het
pperfecte carnavalsbiertje te creeeren daar komt natuurlijk ook
eeen hoop bij kijken zoals het
strikt naleven van het recept, op
de juiste temperatuur houden,
continu proeven en natuurlijk
zorgen voor de overdosis aan
leut rondom het brouwproces.
Ook zijn we druk bezig met het

promoten van ons nieuwe biermerk en willen daar
ook een link mee leggen naar onze nieuwe prins dus
zal je hier en daar wel eens wat tegen kunnen komen.
We willen ook een een speciaal lied voor onze promotiecampagne maken en zaten te denken aan:
Bier en saucijzenbroodjes jalalalala
Bier en saucijzenbroodjes lalalalalala
Verder zijn we nog niet gekomen maar het begint al
aardig ergens op te lijken vinden wij.
Dus ben je al aardig nieuwsgierig geworden naar hetgeen wij aan het produceren zijn loop dan gerust een
keertje binnen bij ons in bierfabriek ‘De Zotte Beet’
onder de zendmast in Philippine.
En anders tot mee die leutige dagen hee!!!!!!!

✁

P.S. bij deze alvast een receptje mocht je zelf
ook nog wat leutigs willen brouwen...
Recept voor 10 liter:
1800 gram pilsmout
100 gram Betezaad
24 gram Suikerbieten
10 gram gist
(verkrijgbaar bij onze Prins)
2 gram Sasse Gras
(het liefst van de Molenberg)
1 theelepel gelatine
20 liter water uit de pomp alias Bierfabriek
’De Zotte Be
et’
ut
en een gezonde dosis aan leut

De Mosselkrauwers uit Fepine:

onze hofhouding is helemaal klaar
voor carnaval!
Hallo carnavalvierders,

Ja, het is weer zover: carnaval staat
voor de deur en er word weer van alle
kanten gevraagd of we een stukje kunnen schrijven en dit doen we natuurlijk
graag. Dus zal mijn best doen om jullie
een beetje op de hoogte te brengen wat
betreft de hoogheden uit Philippine.

Dit jaar hebben we Prins Peer den Eersten en hij wordt bijgestaan door twee
hofdames Joyce en Anouschka en jeugdnar Fikkie is nu nar Fikkie geworden.
Natuurlijk hebben we ook weer jeugd
bereid gevonden om tijdens de carnaval
samen met de prins te regeren over Fepine dit jaar zijn dit jeugdprinses Mirthe
en jeugdprins Chris (dit is de zoon van
de Prins) dus daar in huis zijn er twee
hoogheden tijdens de carnavalsdagen.
Ook is er weer een jeugdnar en zij heet
Shirly.
We zijn blij met deze jeugdige aanwas
want de jeugd is toch de toekomst. Dus
zoals jullie kunnen lezen hebben we
weer een serieuze hofhouding die helemaal klaar is voor Carnaval.

Verder hebben we natuurlijk ook weer
allerlei activiteiten met die dagen in ons
eigen dorp, zoals de stoet , een bingo
en natuurlijk worden de kinderen niet
vergeten. Er zullen wat
andere invullingen komen dus hou ook ons
programma in de gaten.
Voor de bouwers en
knutselaars onder ons
die bouwen en die druk
bezig zijn met iets leuks
voor de stoet veel succes
en veel voorpret.
We wensen jullie allemaal een ﬁjne carnaval
toe en veel succes voor
Prins Benito den Eersten
en natuurlijk voor Jeugdprins Joep den Eersten.
Ik wil afsluiten met een
drievoudig Alaaf, Alaaf,
Alaaf!
Groeten van
de vice-voorzitter
Jeroen de Groene
c.s de Mosselkrauwers

ers groeten
De Mosselkrauwdrievoudig Alaaf!!!
jullie met een
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Schoonste Versierplaots!
Ingeborg en Pascal in de prijzen!

Het wordt ieder jaar weer meer en schoner... Onze fotograaf wist ongeveer 200
”Versierplaotsen” en etalages in Betekoppenstad te kieken en zal er wellicht
ook nog wel een deel gemist hebben.
Echter, de oplettende Betekop (die ook
wel eens over het spoor komt) wist het al

enkele jaren: Een geduchte concurrent
van ”over ’t spoor” diende zich al enkele
malen aan... Opgepast voor Ingeborg en
Pascal ”op da’ ’oekje” in de Vassystraat!
En ja, vorig jaar was het prijs! Een hele
schone versierplaats met als thema ”Het
Prinstrueel Museum”.

Een geschiedenis (in woord en
beeld) van de Betekoppen van
toen en nu met menig plaatje
dat niet iedere Betekop zal kennen...! Een feestelijke huldiging
van Ingeborg en Pascal op zaterdagmiddag in een volgepakte Reseda was hun deel! Het
felbegeerde bord was binnen!

We moeten flink
in training! Alve Zolen
d’

Bou

Beste Betekoppen,

Inmiddels zijn we het seizoen begonnen,
het is nog vers maar het begin is er. Als
jullie dit stukje lezen zijn we al een heel
eindje op weg hoop ik. Het idee was al
lang bekend, gelukkig maar, want we
moeten er ﬂink voor in training. Geïnspireerd door de Olympische Spelen in
Rio zijn we ons aan het voorbereiden op
de optocht van de zondag. Onze spieren
zijn ﬂink toegenomen door deze trainingen en ook aan onze elegantie hebben

we ﬂink gewerkt. Op gouden medailles
moeten we nog niet rekenen, daar is
de tijd te kort voor. Ten slotte hebben
Epke en Sanne het ook niet op 1 jaar tijd
geleerd. Misschien dat de plaatselijke
gymnastiekvereniging nog iets in ons
ziet, maar dat zullen we de zondag na de
stoet wel zien.
Afscheid hebben we genomen van één
van de vrouwelijke bouwers, op dit moment wat te druk met haar gezinnetje.
Bedankt voor je inzet de afgelopen jaren
Keshia.

Wel verwelkomen we een
nieuwe man in onze vereniging en dat is Xavier.
Maar nog steeds zijn de
vrouwen in de meerderheid dus mannen kom
maar op!!

w klup
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Wij rollen de Beet gewoon
op mannnn...
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESWA MANNNNNNNNN
Ja beetje weet je,what was dat een ﬂex mannnnn vorig jaar
helmaaal vet de shiiiiiiiiiiit mannn.

Zagen wij daartezooo op zaterdag in de Resedaaaaaaaa jonguh, what
was dat. Martine caballerooooo helmaaaal de bom SWA en what
een opening was dat!!!!. Alle mensen bleven sowat staan en alle
heupen gingen los van links naar rechts weet je, en dat allemaaal
om die ﬂexi Eddy te eren...
Dit jaar SWA gaan we dese nog eens offer doen SWA en
die sexy Martine weet je die komt ook wheeer SWA.
16.00 uur in de Resedaaaaaaaaa ja Maaaaaan. gewoon
beetje chille beetje vieux mee fan die peperkoek man,
beetje een beetje rolle en gewoon helemaal los gaan.
What gebeure er forig jaar man, hoe was dat, op de
ochtend van die mooie optocht man, kregen ze daarte
zoooo te horen dat onze ﬂexi Eddy weg was. heavy shit
jonguh maar het moest gewoon door gaan jonguh, what
een aandacht van de media en dan nog een vette track
fan ons op youtube man, voor ons was het een hele eer.
What we van het jaar gaan doen? jo Swa wij Rollen de Beet gewoon
op mannnn, Whiet plantes zijn so 2015, wij gaan gewooon beetje
bloaren kweken. Kom dat gewoon sien weet je op de saterdag en
Sondag jawel gewoon 2 daagjes.
En de aftrap va dese shit begint eigenlijk al op 28 Januari mannnnn
In de Resedaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Reggea party wees er gewoon bij weet je, chillie musiek met chillie
drankjes.
Ja man tot mee die doagen man,
St PIJKE-ZOT
Dun oudsten vereniging vant sas.

tis nogal werrum Boerenaf en toe...
maaltijd
2017
zonder
Zaterdag
Betekoppu,
deeringu aon
aoon
Jouw ut nie voor mogelijk mar we nèmmu dur 4 verhaoderingu
eee gingu doen
d
moetu besteeju om dur uit te kommu wa dammu dur mee
ell zehhu da
d ut
in de stoet, vant jaor. Maaaoooor... tis hulukt. Kmoen wel
ijmmu dur
du
ur tog
een bitje eet onder ons voetu behon te worru maar we zijmmu
n de stoet..
uithukommu. Tis iets, da gaoju nog nie veel huzien èn in
m af en toe,
toee,
Kgaont nie veraoju, maor kzoen zèhhu, tis nogal wèrrum
eet zèlfs, om ut zoo maor te zèhhu, zank maor zèhhu.
du
us al
al mee
mee
ee
Maor, wij zijmmu nie voor één hat te vangu, vaneihus, dus
ru
u vuuru
al zank ut tot slot omschrijvu, wij èmmun al voor eetturru
orr iedereen
hustaon. Dus kzoen zèhhu, kom kijku naar de stoet. Voor
o vriendin
dieja hutrouwd is of saomuweunt of huwoon een vriend of
èt, voor juldur is tur voor elk wa wils.
W orschuwing: tkan eel wèrrum worru maor
Wa
m zoo
z
Waorschuwing:
TURRU
U
ank al zeej; WIJ EMMUN AL VOOR EET
EETURRU
VEURRU HUSTAON.
TOT MEE DE STOET!
CARNAVALS-VER
RE
ENIG
GING
CARNAVALS-VERENIGING
SNOR
SN
1 ZONDER SNOR

1

25 februari 2017
in de Statie
Aanvang 19.00 uur
Men
Boerenmaualtijd
Erwtensoep
met brood
of
Boerenkool
met worst
of
Zuurkool
met worst
of
Hutspot

Nadere info volgt.
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BEKIJK HET NUCHTER!
Aan de vooravond van het bonte spektakel vol straatmuziek, lol en leut...
Carnaval is een geweldig volksfeest dat in Zeeuws Vlaanderen en zeker
in Sas van Gent gevierd wordt.

n

Butt
e
D
o

Ondanks dat we het allemaal wel weten, wil ik toch nog even een belangrijk punt
aankaarten: Wist u dat rijden onder invloed van alcohol ongeveer een kwart van
alle verkeersslachtoffers veroorzaakt? Als niemand onder invloed van alcohol achter het stuur zou zitten, dan zou dat elk jaar in Nederland 100 tot 120 doden en
1400 tot 1700 ernstige gewonden besparen.
De alcohollimiet:
Wie deelneemt aan het verkeer, mag maximaal 0,5 promille alcohol in zijn of haar
bloed hebben. Voor wie korter dan vijf jaar een rijbewijs heeft, zijn de limieten
strenger. Voor de beginnende bestuurders ligt de grens op 0,2 promille.
Dat betekent in de praktijk minder dan één glas alcohol.

T IP sonke: n? Laat je rijden voordat je naar hewit poe liti’BOebB’uris.eau
Gedr
goed af
reek onder elkaar
gereden wordt. Sp
ken?
toch alcohol gedron
Niets geregeld... en i!
tax
Bestel samen een

Wie zich aan deze tiplijst houdt, bewijst de verkeersveiligheid en zichzelf een
grote dienst! Veilig Verkeer Nederland afdeling
Terneuzen wenst alle fuifnummers, pretletters en
alle andere lolbroeken in ’Betekoppenstad’ geweldige Carnavalsdagen toe.
Met vriendelijke groet,
Marijke Hemelsoet
Veilig Verkeer Nederland
afdeling Terneuzen
Secretaris

Nu er weer
r een nieuwe
n euwe jeugdraad
jeu
r
is,
s
spreekt het voor zich dat de button
hier ook over gaat.
Wie een beetje zaait, zal oogsten”
spreekt voor zich natuurlijk. We
wensen de jeugdraad veel leut.
De button is te koop voor 1,50 euro
in de diverse staminees van Sas en bij
leden van K.st De Ventjes.
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Wij waren even de tijd kwijt...

Dit jaar dus kermis!
Vorig jaar waren wij even de tijd kwijt. Uiteindelijk konden we toch met een volledige wagen
voor de dag komen en hebben we daarmee nog veel lol gehad. Daarom moesten we dit jaar
niet lang nadenken met welk thema we dit jaar zouden rijden.
Thema 2017: KERMIS...
Kermis in ’t Sas dat is altijd in september, maar wij vonden het wel eens leuk om in februari
Betekoppenstad ook met kermis kennis te laten maken. Met carnaval is het natuurlijk altijd al
een kermis met van alles en nog wat. Maar op d’n zondag van carnaval mee d’n optocht is er
weer een echte kermis in de stad.
Namelijk met een achtbaan, ballen gooien, touwtje trekken, botsauto’s, spookslot, draaimolen
en noem het maar op. Het Keizer Karelplein zal te klein zijn... Als u dit niet wil missen kom
op d’n zondag van carnaval naar ’t Sas toe.
Een carnavaleske groet van
De Sluuskilse Leuters

’t was, ’t is en ’t wordt weer
één grote poppenkast
bij Wasdájong?!
Het is Zondag 13 November in Betekoppenstad, tijdstip: 04:11 ’s nachts, Jan Klaassen strompelt
de trap op. Hij is een avondje op sjouw geweest tijdens het Prinsenbal... en Katrijn, (die zelf thuis
gebleven is)... tja die barst van het sjagrijn. Oh, oh, oh Betekoppen... hoe zal dit aﬂopen?
[er klinken rommelende geluiden van Jan Klaassen die de trap op strompelt]
Katrijn: Zeg Jan Klaassen, Je kreunt, je steunt en stinkt naar de drank! Waar kom jij op dit
tijdstip in hemelsnaam vandaan? Jan Klaassen: Katrijn, maak zo van je neus nie, k’zijn
toch niet te laat, k’snap nie dat je da nie zie, oe leutig t’is op straat! Katrijn: Jaja lolbroek,
het is ook altijd het zelfde liedje met jou. Maar nu je me toch al wakker hebt gemaakt,
vertel op, is er eigenlijk een nieuwe prins gekozen? Jan Klaassen: Nou Katrijn dat
zal ik je eens vertellen: Bennie wezen kijken om elf over elf! Maar, ik heb later van
horen zeggen dat het een ander is geworden. Katrijn: Oe? Prins Barend was er pas
net, kwam hij niet uit de verf misschien? Jan Klaassen: Nou die kwam zeker wel uit
de verf, maar de keuze is nu gevallen op een koekenbakker die de afgelopen jaren al
vaak voor joker heeft gestaan. Vast een goede keus. Katrijn: Ja het is al goed vent,
ik heb al weer genoeg gehoord, er komt niks zinnigs meer uit jouw mond, ga maar
gouw slapen. Jan Klaassen: Katrijn, ik zou graag willen, maar Bennie moe! Ik heb
trouwens nog met die mannen van Wasdájong?! staan praten. Katrijn: Oh dat clubje
van de leutigste deelnemer van de stoet? Jan Klaassen: Ja, na afgelopen jaar mochten
ze de wisselbeker houden vertelden ze mij. Katrijn: Allemaal heel leuk en aardig, als ze
nou maar niet naast hun schoenen gaan lopen. Jan Klaassen: Nee dat geloof ik niet, weet
je trouwens wat ze komend jaar allemaal van plan zijn? Katrijn: Nou vertel op?! Jan Klaassen: Uh, ja verdikkeme wat was’t ook al weer? Ik ben het vergeten. Katrijn: Ach Jan Klaassen wat ben je toch ook een waailap!..... Maar wel een hele lieve, sorry dat ik zo chagrijnig was.
We zullen mee die daogen van zelf wel zien waar ze mee op de proppen komen. En trouwens Jan
Klaassen, ik zal volgend jaar gewoon weer met je mee gaan naar het Prinsenbal hoor!
Jan Klaassen: [snurkt Zzzzzz)
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De Slakkebouwers in 2017...

Zaterdag 11 februari
10.30u - 15.30u

Als dat maar goed komt

wagentjes kijken

&

In 2016 bakten de Slakkebouwers pizza’s tijdens de optochten van Sluiskil en
Sas van Gent. De lekkerste pizza’s met beste ingrediënten werden gebakken door
de crew van Dobbelsteenpizza. Met een pratende pizza trok het gezelschap langs de
vele mensen in de optocht van Betekoppenstad. Helaas was de creatie van onze slakjes net niet goed genoeg voor het podium, een 4e plaats werd gehaald in ’t Sas.

2e hands
carnaval
kledingbeurs

Voor 2017 zijn de Slakkebouwers
ook weer al maanden aan de
gang maar het gaat zoals het een
goede slak beaamt, langzaam,
heel erg langzaam. Na de pizza’s
van 2016 blijven de slakjes in
2017 toch bij het eetbare en dit
jaar is het misschien nog wel
lekkerder dan de Pizza’s. We
bouwen er zelfs een complete
fabriek voor met allemaal kleine, gekke wezentjes...
Tot mie die daoghe!

Uh

Verkoop

Huur kraam vanaf € 6,50
Huur ruimte rek vanaf € 3,50
of laat uw kleding door ons
verkopen voor 30% van
de opbrengst
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g o v er ?
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voor verenigingen
en particulieren
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Meer info: 06-21538727 • 2ehands@deleutfabriek.nl
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De Leutfabriek

Vlaanderenplein 1, Sas van Gent

Slakkenbouw

t carnavalskle
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U zoekt
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een fabriek vol met creativiteit !!!
Sas van Gent

Vrijhouden van de route na de optocht
B t bewoners
Beste
b
van de
d Walstraat,
W l t t
Rozenstraat, Stationsstraat, Poelstraat en
Westdam.

Net als vorig jaar worden de carnavalswagens na het ontbinden van de optocht
op carnavalszondag niet meer afgebroken op het parkeerterrein van Albert
Heijn aan de Wilhelminastraat. Dat zal
vanaf dit jaar plaatsvinden op het Vlaanderenplein.
Gewijzigde route
Daardoor is ook de route, welke de carnavalswagens volgen na de presentatie
op de Markt, gewijzigd.
De nu te volgen route loopt van de
Markt via de Zusterstraat, Wilhelminastraat, Walstraat, Rozenstraat, Stationsstraat, Poelstraat en Westdam naar het
Vlaanderenplein. Op het kaartje hieronder vind u een overzicht van deze route.
Voor deze route is vergunning afgegeven
door de Gemeente Terneuzen.
Wat houdt dit voor u als bewoner van
deze straat in?
Zoals iedere zondag met carnaval wordt

uw straat
t t enkele
k l uren voordat
d t dde ””mooi-i
ste optocht van Zeeland” voorbij trekt,
afgesloten voor alle verkeer. Op de route
geldt dan een parkeerverbod; en indien
nodig een wegsleepregeling. Tot vorig
jaar kon u, nadat de laatste wagen door
de straat gereden was, meestal direct uw
auto weer voor uw woning zetten.
Wij vragen u te wachten met het terugzetten van uw auto tot na ca. 18:00 uur.
De optocht ontbindt zoals gewoonlijk
rond 15.30 uur aan de pomp op de
Markt. Tussen 15.30 uur en 18.00 uur
zullen de A- en B- wagens via uw straat
naar het Vlaanderenplein rijden. Om
dit zo soepel en veilig mogelijk te laten
plaatsvinden is het van belang dat in uw
straat geen auto’s geparkeerd staan.
Wij verzoeken u hier rekening mee te
houden. Krijg u visite? Vraag dan of ook
zij hier rekening mee willen houden. Na
18.00 uur kunt u uw auto weer voor uw
woning parkeren.
Alvast heel erg bedankt
voor de medewerking!

ers
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Papzakkers laten
zich vervoeren...
Elke zaterdag vanaf den11denvanden11den ﬁetsen we van de bouwplaats
i ﬂijk
l bh i aan de
d
naar ons gerieﬂ
ijke clubhuis
Kaai. Weer of geen weer.
Met de gebruikelijke Pimpel worden
we dan opgevangen door onze Carlo.
Soms doorweekt, dan weer tot op het
bot verkleumd. Al bijkomend van deze
klimatologische geseling gaat men wel
eens dromen. Wat zou het mooi zijn als
onze beschermheer ons niet alleen aan
de deur zou opvangen met een gealcoholiseerd hartversterkertje, maar ons eens
gewoon kwam ophalen aan de Lepoutreweg. Waar is de tijd van de galante heer,
die zijn dierbaren koesterde en als een
kloek beschermde tegen de boze buitenwereld en onstuimig weer. We hoeven
u niet uit te leggen dat we al keuvelend
aan de stamtafel met de verkleumde
voetjes tegen de verwarming onze gastheer zo ver hebben proberen te krijgen.
En we pakken er natuurlijk de meest
recente studies bij. Het nieuwe retail
concept is ’ontzorgen’. De verwende
klant verlangt steeds meer. De tijd dat de
cafébaas alleen maar een pintje of neutje
zonder morsen hoefde in te schenken
ligt natuurlijk al lang achter ons.

De verwenarrangementen vliegen je
fé
om dde oren. C
Cafébezoek is beleven,
de zinnen moeten
geprikkeld worden.
En al mijmerend
en ﬁlosoferend
kom je tot een idee
voor ons zondagse
uitstapje tijdens de
carnaval. En dan
wordt het serieus.
Onze tekenaar gaat
al autoCADdend aan
het werk, de couturier in ons midden
pakt de Burda erbij,
de spuiter zwaait
haar kleurenwaaier
weer eens uit, de
voorraadbeheerder
maakt haar bestellijstje op en...
kortom, ieder haar specialisme.
Allez tot mee die doagen.
Uw immer weer en wind trotserende
Papzakkers

Courantje van Sas
26 februari 2017

Uitgeverij: Hullemans & Kokkimonster b.v. Adres: Sasse cafés Betekopcity.
Hoofdredacteur: Kokkimonster. Opmaak: Hullemans.
29e jaargang. Nummer 1. Prijs: 51,11 Internet Sasse Leutesnokkers: www.sasseleutesnokkers.nl

Sasse Leutesnokkers hypothese
nu wetenschappelijk bewezen
In een publicatie van de Engelse kwaliteitskrant de Guardian (https://www.
theguardian.com/lifeandstyle/2015/
dec/27/what-your-toilet-paper-saysabout-you-quiz ) wordt een verband gelegd tussen de wijze waarop men de WC
rol ophangt en het karakter wat iemand
heeft.

Indien men de rol aan de voorkant (dus
niet tegen de muur) afrolt is men overactief, assertief en hou je van organisatie.
De Amerikaanse psychologe Dr. Gilda
Carle heeft dit na uitgebreid, wetenschappelijk onderzoek gevonden.
Echter reeds een 15 jaar geleden heeft

KOMO verovert lingerie-wereld
Reeds enige jaren hebben de heren
van het zichzelf telkens opnieuw
uitvindende gezelschap De Sasse Leutesnokkers last van de ThreeQuartLifecrisis.
Na de Midlife problematiek het hoofd
te hebben geboden door het gezelschap aan te vullen met jong grut uit
het van carnavalesk talent bulkend
Voorlopig Zonder Naam is een nieuwe levensfase aangebroken.

De Youngsters zijn uitgevlogen naar
meer ambitieuze carnavalsgezelschappen. Een deel van de oude garde heeft
de krochten van het rioolbestaan weer
opgezocht en het andere deel is zoekende. En een zoekende kraai vindt meer
dan een stilzittende.
Het KOMO concept is blijkbaar nog
lang niet uitgewerkt. De elegante grijze
vuilniszakjes worden tegenwoordig

in ons Courantje van Sas onze eigen
Leutesnokker socioloog een dergelijk
verband al gelegd. Het niet erkennen van
zijn onderzoek door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
is de aanleiding voor het aan lager wal
geraken van deze ooit zo veel belovende
Sasse Leutesnokker.
Of de late bevestiging van zijn onderzoeksresultaten voldoende voor hem zal
zijn om zijn zelfgekozen kluizenaarsbestaan te beëindigen zal tijdens de Dagen
der Dagen moeten blijken.
omarmd door de couturiers in de lingerie branche. Prima Donna, Simone
Pérele, Hunkemöller, Marie Jo, Emporio
Armani, Marique, Sloggi, After Eden,
Boops&Bloomers, Linga Dore, Lisca. De
moderne lingerie zaak doet zich te kort
als er geen met KOMO vervaardigd ensembeltje in de etalage hangt.
U begrijpt de gretigheid van de louche
Leutesnokkers. Onder het mom van zaken doen hangen ze met open en nog net
niet kwijlende mond voor de etalages.

De heren zijn back in business. Zelfs
in het onverdachte Elburg hangen de
nieuwste creaties op de elegante etalagepopschouders.
Bij de directie van de grootste en
mooiste optocht van de zuidelijke Nederlanden is alarmfase 3 ingetreden.
Stel dat deze oude snoepers op een
koude, edoch zonnige carnavalszondag op komen dagen met hun nieuwste outﬁts??? De goede smaakpolitie
is alert.
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Dweilbandfestival...
d'as feest in een feest!

Net als op zondag bij de
grote optocht, is het ook op
maandag altijd een strijd om
de bekers. Hier gaat het niet
om wie de mooiste wagen of
creatie heeft gebouwd. De
maandag staat in het teken
van de muzikale strijd. Hier

strijden de dweilbands met
elkaar op muzikaal vernuft en
uithoudingsvermogen. De bands
dweilen door de straten van
Betekoppenstad om overal hun
muzikale kunsten te vertonen.
Dit tot grote tevredenheid van

toeschouwers en bandleden.
Het sluitstuk van deze happening
vindt plaats op da’ ’oekje voor
de Watergeus. Hier worden
de prijzen verdeeld! Onder
het oog van een uitbundig
publiek worden er door alle
bands natuurlijk nog een paar

nummertjes gespeeld, door zijn
allen en met zijn allen, daar
waar het Sasse carnaval groot
in is! Onder de tonen van al dat
schone geluid wordt er stevig op
los gehost. Afgelopen carnaval
was dat wel nodig, want het was
behoorlijk fris en winderig.
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De Beteblaoren:

Het wordt weer leuk en kleurrijk..!
Betekoppen,
Alweer een jaar voorbij en wederom
staan we op de drempel voor de dagen
van lol en leut. En dit jaar ook nog eens
met een geheel nieuwe prins, wat volgens ons, voor velen een verrassing is.
Maar goed, ook wij zijn dit jaar weer
met volle moed begonnen om toch weer
iets leuks naar buiten te brengen, voor
de schoonsten optocht van zeeland en
omstreken.
Ondanks dat we dit jaar wat laat waren
met onze ledenvergadering, waren we
er toch snel uit, wat we dit jaar gingen
doen. Wij denken dat het wederom weer
een leuk en kleurrijk geheel gaat worden
en o ja , wij maken alles zelf!!!

Dit net zoals
l de andere groepen
uit Sas. Wat het precies gaat
worden, dat verklappen we nog
niet. Jullie moeten de zondag
maar naar de optocht in Sas
komen kijken. Wel hopen we op
zonnig weer, want dan komen
de kleuren beter tot hun recht.
Het enige wat we er over willen zeggen is, dat het weer wel
iets voor kinderen is. Maar ook
volwassenen zullen er van genieten. Meer zeggen we niet!
Wij verwachten jullie allemaal
de zondag bij de optocht, of misschien ook wel op andere dagen
in het Sas.
Wij wensen jullie allemaal een mooi en
leutig carnaval, en hou het netjes, dan

kunnen we met zijn allen er weer een
leutig feest van maken.

Tot mee die dagen!!!!
De Beteblaoren

Etalage

Wedstrijd
2016
e Sas:
d
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e
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Wij zijn eer bij!
d’r w

Wij zijn d’r weer bij, in de grootste en
mooiste optocht van Zeeland. De muzikanten van Sas en onze Belgische collega’s uit Oordegem. Zij gaan hun eigen
nieuwe mooie kostuums presenteren in
den Optocht. Maar ook Proud2be zal
zeker niet achterblijven en de dames van
de guards van Smo zullen voor het eerst
ook meedoen.

Een deel loopt jaarlijks hetzelfde gekleed,
maar dit jaar heeft iedereen een eigen
nieuw kostuum. Het zou heel leutig zijn
als de kijkers eens in de handen zouden

2

Nederdesign !nternet profs!

klappen, even met de beentjes bewegen
of een deuntje zouden meezingen. Daar
worden wij heel blij van en gaan dan nog
beter ons best doen...!
Ook hopen we dat het zonnetje weer
komt kijken tijdens de optocht zodat we
na de optocht een koel biertje/pintje
kunnen drinken in plaats van warme
chocolademelk. Wij wensen iedereen
een leutige en zonnige carnaval.
Alaaaaaaf!! Showbende SAS

1
centrum voor Huidverbetering Jolie

Carnavalsstichting de Betekoppen
wenst iedereen een leutig carnaval!!
Carnavalsstichting De Betekoppen wenst u een leutig carnaval en bedankt iedereen die op
wat voor wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de organisatie van het
Sasse carnaval.
Ook willen we langs deze weg gebruik
maken om onze hoofdsponsors ADEG
Boekhoud- en Belastingadviesburo en
Cargill BV te bedanken voor hun bijzondere
bijdrage aan het Sasse carnaval.

De Hoofdsponsor van
het Sasse carnaval!

Tevens een woord van dank
voor Burgemeester en Wethouders, Dienst
openbare werken, Politie, Sasse Horeca, alle
adverteerders in De Betekop en uiteraard
alle inwoners van Betekoppenstad!!

Carnavalsdata volgende 11 jaar
Carnaval 2017: 25, 26, 27, 28 februari
Carnaval 2018: 10, 11, 12, 13 februari
Carnaval 2019: 2, 3, 4, 5 maart
Carnaval 2020: 22, 23, 24, 25 februari
Carnaval 2021: 13, 14, 15, 16 februari
Carnaval 2022: 26, 27, 28, 1 februari/maart
Carnaval 2023: 18, 19, 20, 21 februari
Carnaval 2024: 10, 11, 12, 13 februari
Carnaval 2025: 1, 2, 3, 4 maart
Carnaval 2026: 14, 15, 16, 17 februari
Carnaval 2027: 7, 8, 9, 10 februari
Carnaval 2028: 26, 27, 28, 29 februari
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Betezaadjes pagina
Beste Betezaadjes,

Terwijl dit stukje geschreven wordt duurt het nog lang voordat
het carnaval is (het is nu half december).
De Betezaadjes die papa's en mama's hebben die actief zijn in
carnavalsverenigingen weten dat iedereen al volop bezig is met
voorbereiden, want ja, die creaties voor de optocht zijn niet op
een paar dagen gebouwd. Ook deze krant wordt niet in een paar
dagen gemaakt, ook daar gaan wat maandjes
overheen. Maar ja eindelijk is hij er dan met
heel wat te lezen! Op deze pagina natuurlijk
het programma voor jullie.
Iedereen die al carnaval gevierd heeft
weet eigenlijk wel wat er elke dag voor
jullie te doen is, maar voor wie het nog
niet weet of het vergeten is toch nog
even het programma!

Vrijdagmiddag:
De Raad van Elf komt langs op school, gezellig een
middagje feestvieren!

Zaterdagmiddag:
Tussen 13.00 en 13.25 uur kun je je ballon ophalen
bij de Statie. We gaan met een heerlijk muziekje de
prinsen, prins Benito en jeugdprins Joep, ophalen bij
het Prinsenhof. Hierna wordt de sleutel bij het stadhuis
overhandigd, laten we de ballonnen bij het Beetje op en
kan de Betejacht beginnen. Rond 16.00 uur is deze weer
afgelopen en is deze dag alweer voorbij.

!
!
!
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Zondagmiddag:
De mooiste optocht trekt door de straten, die wil je toch
niet missen!?

Maandag:
Vanaf 10.00 uur wordt er geleurd. De gekste dingen
worden aan de man gebracht en je ziet gekke acts
voorbij komen. 's middags, klinkt de meest geweldige
carnavalsmuziek in de café's en op straat tijdens het
Dweilbandfestival.

Dinsdagmiddag:
Helaas is dit alweer de laatste dag, maar wel de leukste!
De Miniparade, prijsuitreiking van de kleurwedstrijd en disco
in de Statie. Dus... zorg dat je erbij bent!
Tot mee die daoge!
De Jeugdraad en De Raad van Elf

Zaterdagavond en
maandagavond
van 20.00 uur tot 24.00 uur

disco

in de Speye voor iedereen
van 12 t/m 16 jaar
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De Betekop blikt terug: 2016
Inleiding
Uw geschiedschrijver heeft nog een woonkamer met daarin een schouw met een
ouderwetse schoorsteenmantel waarop men
de foto’s van de klein jongens kan zetten
en andere snuisterijen. Staat altijd bomvol.
Voor mij een ideale locatie om dingen te
plaatsen die als een reminder moeten dienen voor onderwerpen waar een deadline
aan verbonden is. En u proeft het al. De
jaarlijkse brief van de Redactie van ons
onvolprezen Betekoppenmagazine krijgt
daar in de maanden oktober en november
een prominente plaats. De boodschap van
de Brief liegt er nog steeds niet om: vóór 21
november alles binnen, anders...
En dat werkte. De Brief op de schouw was
een dagelijkse herinnering: kruip achter het
toetsenbord. Echter ook de digitalisering
slaat toe bij de Stichting. Op 17 oktober
komt er een mailtje binnen met daaraan gekoppeld ’De Brief’. Maar zet maar eens een
mailtje op je schouw. Knappe jongen die dat
lukt. Maar we zijn begonnen.

De voorbereiding
Het zou zo wie zo een unieke carnaval
worden. Voor het eerst in de geschiedenis
is er een Prins aan het bewind die niet uit
Sas komt. U kunt zich voorstellen dat menig
echte Betekop de wenkbrauwen fronste toen
een in modieus blauw gestoken Axelaar op
de pomp als nieuwe Prins Barend I werd
aangekondigd. Het gerucht gaat dat na deze
bekendmaking enkele notabelen uit het
Sasse carnavalsleven spontaan besloten dan
maar een jaartje thuis te blijven. Voor het
gros van carnavallend Sas was de jarenlange
ervaring en het aanstekelijke enthousiasme
van dit Raad van Elf-lid doorslaggevend om
hem het voordeel van de twijfel te geven. En
ja, vele tradities hebben al een modernisering meegemaakt, dus waarom niet?
Voor de wagenbouwers is het al het 2e jaar
dat er gebruik gemaakt kan worden van
de Leutfabriek. Steeds meer vrijwilligers
werken mee om de oude Vlaanderen om te
bouwen tot een multifunctioneel (wagen-)
bouwercentrum. Ongekend wat een energie
daarin gestoken wordt. Naast de vele uren
die het vergt om een wagen te bouwen
moet de agenda daarnaast ook nog eens
vrijgemaakt worden om de locatie geschikt
te maken om een wagen te kunnen bouwen.
Zoals wel vaker heeft een bestuur te maken
met de Gemeente. Deze is altijd bereid tot
meedenken, maar daarnaast, vanuit de overheidsrol, ook erg kritisch op alle zaken die
met een vergunning geregeld moeten worden. Het Leutfabriek bestuur heeft er de no-

dige grijze haren aan over gehouden. Maar
het resultaat mag er zijn. In vele (landelijke)
vakbladen wordt het project geroemd als
voorbeeld hoe van onder af vanuit de samenleving zelf initiatieven worden opgepakt
om oud en verloederd vastgoed een nieuwe,
maatschappelijke functie te geven.
Diezelfde overheid heeft ook nieuw beleid
met betrekking tot asbest. Dat houdt in dat
de vele (boeren-)schuren asbest daken voor
2024 moeten verwijderen. Zo ook de boer
die zijn schuur beschikbaar stelt aan onze
vrienden de Pott’nstampers uit Zuiddorpe.
Dit jaar is dan ook de laatste keer dat ze in
deze loods kunnen bouwen. De Leutfabriek
is helaas geen optie. De dag dagelijkse rit Sas
- Zuiddorpe is voor velen net een brug te ver.
Wat de toekomst zal brengen is nu nog even
koffiedik kijken. Het is te hopen dat er een
oplossing komt, want de groep is een fantastische aanwinst voor de Sasse Optocht.
Het klassieke wagentjes kijken is door de
concentratie van al die bouwlocaties een
stuk makkelijker te organiseren. De Raad
en het college is veel sneller rond en kan
wat langer blijven hangen in de Leutfabriek.
Gelijktijdig was het een open dag voor alle
Sassenaren. En daar is zeer gretig gebruik
van gemaakt. Vele warme woorden van
waardering voor de (wagen-)bouwers. De
middag was zo gezellig dat de traditionele
gezamenlijke afsluiting in een van de Sasse
café’s door de Stichting gewoon vergeten
was. Het college van B&W heeft dan maar
zelf nog even een pintje genuttigd in een
lokaal stamineeke.

De Horeca
In de aanloop naar het Feest zijn we elk jaar
weer benieuwd wat de locale horeca voor
ons in petto heeft. Komen er nog nieuwe
café’s bij, of in het negatieve geval, worden
er deuren gesloten. Dit jaar geen grote veranderingen. De Speye gaat voor z’n tweede
jaar en ieder is benieuwd wat ze allemaal
geleerd hebben van het openingsseizoen.
De Blitz houdt z’n jaarlijkse 5 opendagen. En
ook de Joreka-bar is heropend onder het zoveelste nieuwe regime. Deze laatste is echter
nog niet opgenomen in het Grote Betekop
Kroegen Route Boek, waarschijnlijk te laat
aangemeld bij de lokale ANWB. Hadden we
vorig jaar nog een Axels initiatief in Oud
Sas, een pop-up café aan de Westkade, dit
jaar bleek dat pop-up ook daadwerkelijk
pop-up is, namelijk tijdelijk, eenmalig. Er
was geen nieuw initiatief op de locatie aan
de Westkade. De pizzaman had plannen om
zijn zaak te verplaatsen en had al voorbereidingen getroffen, zodoende was de ruimte

niet vrij voor cafégewoel. Andere locaties
waren niet binnen redelijke termijn en kosten om te bouwen tot pop-up café. Maar het
cafélandschap was voldoende gevarieerd om
weer een onvergetelijke carnaval te faciliteren.
En elk jaar heeft de overheid wel weer nieuwe acties om ons burger tegen zichzelf in
bescherming te nemen. De rookcampagne
heeft al geleid tot een geheel andere horecabeleving. Uiteraard door een ieder op zijn
eigen manier ervaren. Ik denk in ieder geval
dat de verkoudheidscijfers onder de rokers
drastisch zijn gestegen nu ze voor elk pafke
de frisse buitenlucht moeten opzoeken.
Anderzijds zullen vele moeders de nodige
wasbeurten kunnen uitsparen als het gezin
terug is uit het café, niet langer een volle
wasmand met rookdoordrenkte (carnavals-)
kleren. Maar het is natuurlijk niet alleen
het roken wat onze geliefde jeugd bedreigt,
ook Koning Alcohol. En dus: onder 18 geen
drank. Deze actie loopt ook weer al even.
In het begin met de nodige paniek onder
de cafébazen: hoe pak je dit praktisch aan?
Bandjes, extra ’kleerkasten’ aan de deur, ID
controle of... Maar ook dit is alweer enigszins genormaliseerd. Bottles Next Door had
zelfs een T-shirt campagne ingevoerd met de
zeer ironische tekst: Doe me een lol >18 jaar
geen alcohol. En ja, wie goed opgelet heeft
bij wiskunde weet wat > betekent. Da’s het
mooie van carnaval, alles met een knipoog.
En dan de klassieker: een goed glas leidt ook
altijd tot een moment van ’moeten’. Hadden
de mannen in het verleden een boom of het
kanaal tot hun beschikking, met de nieuwe
strenge ’zero tolerance’ regels van de plaspolitie behoorden deze locaties niet langer
tot de mogelijkheden. In de Gentsestraat
is daarom een plaszuil geplaatst. Makkelijk
voor de mannen, maar ja, het andere geslacht? Naast de reguliere pot in de café’s
was er ook de mogelijkheid om te plassen bij
het kickboks-centrum, omgedoopt tot ”WC
chez André”.

Reünie
Carnaval is ook een grote reünie. In de loop
der jaren zijn vanuit Sas vele mensen ’uitgevlogen’. Studenten die in de ’Grote Stad’ blijven wonen, omdat ze nu eenmaal het gevoel
hebben dat het daar allemaal gebeurt, omdat
ze tijdens de studie aan de droomprins(-es)
van hun leven zijn blijven hangen of het
gestudeerde niet om kunnen zetten in een
baan in het Zeeuwsvlaamse of... Kortom,
een Sassenaar blijft wel een Sassenaar, maar
zal niet altijd in Sas blijven wonen. Maar

met het naderen van de carnavalsmaanden
gaat het bij velen dan toch kriebelen. De
drang rond februari wordt ondraaglijk, ze
moeten terug. Weer even dat oude gevoel
ophalen, struinen door de Sasse dreven en
café’s, bijpraten met de oud-Sassenaren, die
ook weer even terug zijn op het oude nest
of juist weer de laatste nieuwtjes vernemen
van Sassenaren, die wel gebleven zijn. En
vele jongeren zullen regelmatig aangesproken worden met de gevleugelde woorden:
’van wie zij jij der eentje?’. Een van de uitvliegers, Frank Vroegop, heeft zich gevestigd
in de befaamde lichtstad Parijs. Hij heeft
zich hier bekwaamd in het fenomeen film.
Vele professionele films zijn van zijn hand.
Ook hij bezoekt elk jaar het feest der feesten.
Via de Facebookpagina Betekop lanceert hij
enige filmpjes gemaakt tijdens de carnaval,
Leurmaandag en de Optocht. Hoe mooi menig amateur video over de dagen der dagen
ook is, je merkt dat carnaval in beeld bij een
prof toch weer een extra dimensie krijgt.
Prachtige compilaties, een verrijking van het
al zo rijke Sasse carnavalsspectrum.

A of B?
Een regelmatig terugkerende discussie is
die over de verschillende categorieën in den
optocht. Is de wagen nou wel groot genoeg
voor de stoere mannen klasse: Wagens A,
of zullen we toch maar een stapje terug
doen? Of net andersom, wordt het niet
eens tijd dat jullie de strijd aangaan met
jullie grote broers, dat karretje is de klasse
Wagens B al lang ontgroeid? Er zullen wel
precieze criteria afgesproken zijn of staan in
het reglement, maar voor de leek blijft het
soms verbazingwekkend hoe de verdeling is
gemaakt. Maar ook dit jaar is de verdeling
als vanouds, Deurdouwers, ondanks verhuisperikelen toch maar wagen A, evenals
het vliegend fenomeen Wally Pijke. En ook
Ierzijme, met een robuust, maar als B-wagen
geklassifiseerde wagen, blijft z’n klasse
trouw. Een grote stap is wel gemaakt door
de Pierewieten, ooit de onbetwiste heerser
in de groepen B . Zij hebben de (succesvolle)
overstap gemaakt naar de wagens B. Kortom
veel discussie, weinig echte verschuiving.

De Muziek
Een andere, veelvuldig gevoerde discussie is die over de muziek. In voorgaande
Terugblikken heb ik hier al eens bij stilgestaan. Het zijn al lang niet meer alleen
de carnavalsklassiekers die door de boxen
schallen. Veel café’s hebben al thema
momenten ingebouwd. Variërend van
stampende ’carnavalshouse’, ’jeanetten
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De Betekop blikt terug: 2016
Disco’ tot snoeiharde speedmetal. Als onze
voorouders ooit nog eens de kans hadden om
een carnavalsavond mee te maken... Zelfs
het oerdegelijke huisorkest d’Erremenie van
Lol en Leut is al af en toe gemaand om de
muziek enigszins te moderniseren. Laten
we echter proberen een mix te behouden:
oer-carnavalsmuziek hoort erbij. Wat zou het
Sasse carnaval zijn zonder zijn Kop, Maok zo
van je neus nie of... Dus we spreken af: we
behouden het goede en vernieuwen waar
nodig.

De laatste loodjes
De laatste weken voor de carnaval gaan we
allemaal in een stroomversnelling. En dat
gaat van het tot diep in de nacht spuiten
van de wagen, het last minute aankopen
van een kostuumpje, het oefenen van een
uniek danspasje, het volstouwen van de
voorraadkelder, het spelen op verschillende
dweilbandfestivalletjes om de juiste ”ammezuur” te vinden (voor niet ingewijden: dit
is de mondspanning om de juiste toon aan
je instrument te ontlokken), kroegtijgeren
na het bouwen om de juiste inname-stand
te vinden, samen met de kroegbaas het café
ombouwen tot feestpaleis, als Raad van Elf
de vele collega’s bezoeken bij de diverse
festiviteiten. Kortom, voorbereiding is alles.
Het gezelschap ’k zijn toch niet te loat heeft
dit concept tot in de perfectie uitgewerkt. Zo
is het klassieke Wagenbouwersbal al getransformeerd tot een meerkroegig spektakel,
waar men voor de start een gemeenschappelijke maaltijd kan nuttigen in de Reseda. En
op de dag van dit bal valt ’s morgens jaarblad
De Betekop op de deurmat. Na een maandenlange voorbereiding van de redactie ligt
dit onvolprezen magazine ’ter lezing ende
vermoak’ bij de mensen thuis. Langs deze
weg een compliment aan de redactie. Elk
jaar weer lezenswaardig: met leuke stukjes
(uiteraard afhankelijk van de aanleverende
auteurs), prachtige lay-out, gevatte koppen.
En niet te vergeten: vele advertenties, een
van die financiële pijlers waarop de carnaval draait. En als schrijver van onderhavige
rubriek ben je toch altijd weer benieuwd of
de lezer door deze enorme letterbrij komt.
Gelukkig wordt het Terugblikken verluchtigd met de vele prachtige foto’s van ons
fotografencollectief Paul en Eddy.
Het kan beginnen, donderdag en vrijdag
En dan is het zover. We pakken de Betekop
erbij, knippen de agenda uit en plakken die
goed in het zicht op de ijskast, je zou eens
iets moeten missen. Voor de Stichting begint
het al op de donderdag. De zieken in hospitaal de Honte kunnen zich dan opmaken
voor een bezoekje van Prins en gevolg met

een fruitmandje om het gemis van de feestdagen wat draaglijker te maken. Op vrijdag
is het de beurt aan de mensen in Sas die
thuis het bed moeten houden wegens ziekte.
Niet alleen deze troostende rondgang staat
voor de vrijdagmiddag op het programma.
De jeugd van de basisscholen in de Statie
worden uitgenodigd voor een eerste stoet
door ’t Sas onder begeleiding van een gelegenheidsmuziekkapelleke en de Prins met
zijn discipelen. En na afloop een prijsje
tijdens een vrolijk dansfestijn in de Grote
Statiezaal. Als het Betezaad zo niet tot wasdom komt, weet ik het niet meer.
De wagenbouwers die de klassieke donderdag gebruikt hebben om nog eens lekker
door te zakken, gehuld in de bouwkleren
en tot ver na middernacht, zullen op vrijdag
hun eerste zware morgen al verwerkt hebben, om dan ’s avonds met de Prins de laatste kroeginspectie te houden. Vrijdagavond
was er een opleving van het Plakkersgilde.
De nodige aankondigingen of andersoortige
leutige uitingen werden met het nodig plaksel wereldkundig gemaakt.
En als vanouds de discussie: het was goed
druk versus het was rustig. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de mens en
specifiek de carnavaller een gewoontedier is.
Het blijkt dat bijna een ieder een vaste route
loopt: café A en dan B en dan C... etc. Heb
je nu net het geluk of ongeluk dat je optrekt
met enkele grote groepen, dan zul je altijd
het idee hebben dat het waanzinnig druk
is. Echter loop je net in een flow met wat
kleinere gezelschappen, dan kan het zomaar
zijn dat je in veel café’s alleen met hetzelfde,
beperkte groepje staat. Hetzelfde proef je
rondom de beleving van de hoeveelheid
livemuziek. Loop je in de slipstream van een
dweilband, dan heb je een hele avond geblazen liedjes en zit je in een ander circuit dan
zal je het moeten doen met de diskjockey
van dienst.

De intocht op zaterdag
En op zaterdag gaan we het echt allemaal
officieel maken. Alle voorpret ten spijt, pas
nu wordt de carnaval echt. De burgemeester
draagt de sleutel van de stad over aan de
Prins. En heel pikant dit jaar: een Axelaar
loopt met ’onze’ sleutel rond. Hebben we in
Sas ons Sasse kwartiertje, wat betekent dat
we een beetje tijd extra nemen op het officiële tijdschema. Met onze nieuwe Barend
is er blijkbaar een Axels kwartiertje ingebouwd. Hij begint zelfs te vroeg en dat is
even wennen.
Tot een ieders verbazing hadden we voor het
eerst een echte actie- en/of protest demonstratie tijdens de openingshandelingen.

Was dit nu een carnavalsact of voor het
echtje???? Een anti-ballon spandoek werd
uitgevouwen op het moment van de rondedans op de klanken van de Kop rond het
Beeldje en het moment van het ballonnenloslaten-ritueel. De tekst ”beter een ballon in
de hand, dan als afval op het strand” is door
de Prins gelijk ter hand genomen, want zijn
ballon kwam niet verder dan de eerste de
beste boom. Dus dat was er in ieder geval al
één minder op het strand.
De receptie was weer een heerlijk verbaal
gevecht tussen burgemeester en Prins. Deze
verbale battle kwam pas echt op gang nadat
de burgemeester zelf maar even de microfoon ter hand nam, want Barend was zo
breedsprakig dat hij vergat de tijdelijk teruggetreden hoogwaardigheidsbekleder mee te
nemen in het woordengevecht. Het centrale
thema van de Axelse prins was ”kleurrijk”.
Na de receptie op naar de Boerenmaaltijd,
waar het culinaire hoogstandje Stoemp
met Worst werd opgeluisterd met een
Grootvorstelijke Bingo. Grootvorst Adelein
liet verstek gaan, de spreekstalmeester
van dienst was zijn opvolger Grootvorst
Michelangelo. En de prijs ging naar...
dhr. Moring???

Zondag optochtdag
Het belangrijkste bespreekpunt tijdens de
daarop volgende kroegentocht was het weer
en wel speciﬁek De Wind. De voorspellingen
duiden al een week op een zeer onstuimige
zondag. En dan moeten er op zondagmorgen
knopen doorgehakt worden. In het meer dan
55-jarig bestaan is nog nooit een rondgang
afgelast. Zou dit de eerste keer worden?
Met angst en beven zijn op zondagmorgen
de gordijntjes opengetrokken: wat doet de
wind? En tot ieders enorme opluchting viel
dat reuze mee. De optocht kon gewoon doorgaan. Prachtig weer zelfs, dus ook een ﬂinke
publieksbelangstelling. De stoet werd uiteraard geopend door de Prinsenwagen. Dit jaar
een volledig nieuwe wagen, in Sas gebouwd
door een collectief van verschillende wagenbouwers uit diverse verenigingen, die gezamenlijk de schouders eronder hebben gezet
en een prachtwagentje hebben gecreëerd.
Chapeau heren en dames!!! En volgens mij
opnieuw een bewijs dat het concept Leutfabriek werkt.
Soms heb je als vereniging een wending van
het lot nodig om boven jezelf uit te stijgen.
En dat overkwam de oudste carnavalsvereniging van Betekoppenstad, Pijke Zot.
Al jaren koketteren zij met hun grote held
Eddy Wally. En dit jaar was de volledige
wagen geïnspireerd op onze zuiderse charmezanger. Een hommage die ineens in een

heel ander daglicht kwam te staan toen net
voor de carnaval Eddy overleed. Rijden of
niet? In lijn met het adagium van den Eddy,
’the show must go on’ werd de optocht een
groot eerbetoon. Dit heeft zelfs de landelijke
media in België bereikt. Indrukwekkend
was dan ook de minuut stilte tijdens de prijsuitreiking. Een stilte die nog eens viel, maar
dan van verbazing, bij de bekendmaking van
de ’aanmoedigingsprijs’ voor... Pijke Zot!?!
De weergoden vonden het zo wel genoeg
voor Sas en in de avonduren stak de wind op
en viel de regen met bakken uit de hemel.
Maar dat gaf niks want een ieder was op zijn
manier aan het nagenieten van een prachtige optocht.

Maandag leuren
Op maandag waren diezelfde weergoden
ons goedgezind tot tegen de middag, droog
met een stevig windje. Later wat meer nattigheid. Dit weerhield niemand ervan om
met een originele act de Mannekesmaandag
kleur te geven. Opvallend waren de vele acts
waarbij de muziek een belangrijke rol speelde. Ieder had zo zijn eigen discotheek mee.
En zeker ook hier weer niet alleen de carnavalskrakers. Ik noem een stel bejaarden, die
hun ochtendgymnastiek deden op de gierende klanken van Deep Purple of het besloten
feest met stampende house of Valtatege die
de Maori’s eerden met een a cappella versie
van het Nieuwzeeuwse volkslied of een stel
Hakkers of... Een muzikale fruitmand op
maandagmorgen in Betekoppenstad. En dan,
na zo’n hele zware, vermoeiende dag kom
je na enen onze Axelse prins tegen bij de
(voormalige) RABO, wachtend op een taxi.
En dan denk je ’ja, da’s de andere kant van
de medaille als je uit Axel komt.’

Dinsdag... het zit er weer op...
Op dinsdag opende Pluvius alle registers,
met bakken kwam het hemelwater naar
beneden. Geen punt voor de vele Bingoers in de Reseda, maar wat te doen met
de Betezaadjes. Ook zij leven toe naar hun
eigen optocht en zou die nu wel doorgaan?
Na zeer veel wikken en wegen zijn ze uiteindelijk toch vertrokken en hebben ze al hun
kostuumpjes kunnen laten bewonderen. Een
Betezaadje laat zich toch niet kennen door
een beetje wind en water!!?
En zo konden we op dinsdagavond terugkijken op een lekkere carnaval. Een prachtig
uitgelichte Pomp als schitterend decor voor
de ”Zingende Prins” uit Axel, die de sleutel
terug overhandigde aan onze Jan. En zijn
oogjes twinkelden van plezier, dat wil ik volgend jaar nog wel eens overdoen. Maar in de
sterren stond iets anders geschreven...
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Sugarbeet Strietband

da’ klinkt zunne!
Hallo allemaal,
H
LLeutig dat we
w
weer een stukje
mogen schrijven
schrij
voor de
Betenkoppenkrant. De Sugarbeet Strietband ziet het hele jaar uit naar de Carnaval. En dat is niet gejokt!
We hebben het hele jaar door geoefend
om mee die dagen goed voor de dag te
komen. Maar natuurlijk ook om amazure
te kweken. We oefenen doorgaans tweewekelijks, maar vanaf 1 januari wekelijks, om de laatste nieuwe carnavalsnummers er nog even in te stampen. We
proberen ons te blijven onderscheiden,
maar tegelijkertijd moeten we natuurlijk

Elke zondag van carnaval loopt uw aller
huisorkest mee in de Tocht der Tochten.
Het Betekoppencarnaval is er een van
tradities. Een van deze ‘ongeschreven
wetten’ is de volgorde van de optocht.
De Betekoppen hebben daar het fenomeen stoetopstellers voor in het leven
geroepen. Dat zijn ervaren carnavallers
die precies de juiste ‘optochtmix’ weten
te bepalen waardoor de verschillende
creaties op z’n mooist door het publiek
genoten kunnen worden. En probeer
zondagmorgen niet een eigen plaatsje te
zoeken op het opstelterrein, want dan
krijg je te maken met het ”bevoegd gezag” die je rustig, maar gedecideerd zal
begeleiden naar het op nummer gereserveerde plaatsje.
Echter als Erremenie hebben we niet
veel van doen met deze gezagsdragers.
Al sinds 1956 is ons plekje bekend. Plisie
Goor opent en dan komen wij. Klaar,
geen discussie over mogelijk. Voordeel
is wel dat we als eerste klaar zijn en dan
aan de Pomp rustig op de eerste rij de
hele optocht nog eens voorbij kunnen
zien komen.
Maaaaaar... dit privilege heeft ook een
keerzijde. Al lopen we nog zo geïnspireerd te spelen, al is ons gezamenlijk kle-

wel muziek maken waar we op kunnen
hossen, springen, dansen en wat dan
ook in ons opkomt... Lodewijk heeft zo’n
beetje alle liedjes gearrangeerd. Een erg
tijdrovende klus, temeer omdat we een
groeiende club zijn. De insteek was altijd
om maximaal 15 leden te hebben, maar
dat wil niet echt lukken. We lijken wel
een magneet voor muzikanten, want d’r
zijn d’r al 20 nu… Mee die dagen zou ik
daarom zeggen doe een stapje achteruit
want dat klinkt zunne...
Voor wat betreft de optredens in de
cafe’s is dat natuurlijk behelpen met zo’n
grote bende. We kunnen nauwelijks nog
op de podia….. slagwerkers ervoor dan
maar… :) Ook voor onze bierdrager(ster)
Kitty is het niet makkelijk... We hadden

dingidee nog zo uitdagend, al marcheren
we nog zo hard of gedisciplineerd... wij
zullen nooit in spanning staan in de Statie, wij zullen nooit de magische woorden van de Prins: ‘...ik zou niet graag
in de schoenen van de jury staan, want
iedereen is even schoon...’ op ons optreden kunnen betrekken. Want wij lopen
nu eenmaal mee om de feestvreugde tot
grote hoogte op te zwepen middels vlekkeloze uitvoeringen van de klassiekers
’De Kop’ en ’Maok zo van je neus nie’
te spelen. Nee: voor een klassering, een
prijs komen wij niet in aanmerking.
Ter compensatie zijn we dit jaar op concours geweest en hebben we de sensatie
mogen voelen om na maandenlange,
intensieve voorbereiding, inclusief trainingkampen te musiceren voor een prijs.
Een uitermate vermoeiende, maar zeer
bevredigende exercitie. De oorkonde
hebben we binnen, onze drang naar een
prijsje is verzadigd... kortom, we kunnen
ons weer storten op onze klassieke rol in
de carnaval: het begeleiden van de Prins
en zijn Raad op de zaterdag, zondag en
de dinsdag. Heerlijk zonder die stress
van de jacht op een trofee. Wij wensen
alle stoetlopers een voorspoedige voorbereiding, een geslaagde optocht en een
hele mooie prijs.

Opbouwen en afbreken van de wagens
Zondag 26 februari 2017. De mooiste optocht van Zeeland trekt weer door Betekoppenstad. Na vele maanden bouwen in de Leutfabriek worden die zondagochtend,
vanaf een uurtje of acht, de eerste praalwagens opgebouwd. Er wordt sinds vorig
jaar niet meer opgebouwd op het Suikerplein maar gebeurt dit gezamenlijk op het
Vlaanderenplein. Hierna rijden de opgebouwde wagens naar het Suikerplein.
Het grote voordeel van opbouwen op het Vlaanderenplein is dat nu alle losse
attributen niet eerst meer naar het Suikerplein moeten worden gebracht. Ze
kunnen nu vanuit de Leutfabriek direct de wagen op. En omdat ook het afbreken
op het Vlaanderenplein plaatsvindt hoeft de grote telescoopkraan tussendoor ook
niet meer verplaatst te worden. Hierdoor ontstaat meer ruimte op het Suikerplein
om de wagens op te stellen. En niet minder belangrijk: in geval van kou of regen is
de Leutfabriek de ideale schuilplaats!
Eén afspraak is nog steeds dezelfde. Pas goed op jezelf en anderen
tijdens het opbouwen van de wagen en volg altijd de aanwijzingen van de
wagenbouwers op!

een tableau voor 15 biertjes maar we
moeten gaan denken aan een 2-verdiepingen tableau... iemand een idee? Dan
nog even een oproepje naar alle andere
muzikanten in Sas en omstreken: Vorig jaar hebben we, zoals vanouds, met
muziek aan de pomp gestaan tijdens de

afsluiting, en het was reuze gezellig.
Laten we dat dit jaar met z’n ALLEN
doen. Tot mee die dagen maar weer !!
Sugarbeet Strietband
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Van d’un Burghemeester...

Beste Betekoppen
en andere carnavalsvierders,
Het carnavalsfeest nadert met rasse schreden.
Met alle genoegen richt ik enkele woorden
aan alle feestvierders van Sas van Gent.
De voorpret in de Leutfabriek is alweer volop
aan de gang. Vele vrijwilligers werken met
alle toewijding en saamhorigheid aan prachtige wagens voor de sfeervolle optocht van
zondag. Wezenlijke kenmerken van carnaval
zijn relativering, cabaret en spottende humor.
Dit zijn smaakvolle ingrediënten van de grote
carnavalsstoet op zondag. Ik laat me weer
verrassen door de kleurrijke en ludiek uitgedoste wagens.
Naast deze grote optocht wil ik graag benadrukken dat de kinderoptocht van dinsdag ook mijn volle waardering krijgt. ”Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is
een gevleugelde uitspraak die volledig van toepassing is op de Miniparade. In mijn
ogen staat deze zeker niet in de schaduw van zijn grote broer op zondag. Onze
kinderen zijn de hoeders van een lange traditie. Ik koester daarom hun spontane
creaties tijdens de tocht op dinsdag.
Dit vrolijke feest in het laatste weekend van februari markeert het einde van de
donkere winter. We ontwaken uit een lange winterslaap. Hét startsein voor een
prachtig voorjaar wordt weer als vanouds verzorgd door het sprankelende enthousiasme van alle Betekoppen.
Op zaterdag zal ik de sleutel van Betekoppenstad persoonlijk overhandigen aan de
Prins. Dit geeft mij de mogelijkheid om zelf ook een paar dagen heerlijk op te gaan
in de leut! Met een uitgekiend en vol programma zullen met mij vele carnavalsvierders zich zeker niet vervelen.
Ik wens iedereen een zeer vrolijk carnaval toe.
Heel veel plezier allemaal!
Jan Lonink
Burgemeester van Terneuzen
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Carnavals

Nostalgie...

Nog niet genoeg van nostalgie?
Dan is dit boek iets voor jou!
D
Een uniek overzicht in het boek ‘Van café naar café’, 44 jaar
be
betekoppencarnaval
in Sas van Gent. Een beschrijving van het Sasse
ca
carnaval van 1956 tot 2000, geïllustreerd met vele honderden, veelal
un
unieke,
foto’s.
Va
Van dit fantastische naslagwerk zijn er nog exemplaren te koop voor
e speciale prijs van €11,00.
de
Dit boek is een must voor iedereen die het Sasse carnaval een
toe
warm hart toedraagt.
Deze kans kun je niet laten liggen, al is het
maar om later nog eens aan kinderen en/of kleinkinderen te
laten zien hoe geweldig het Sasse carnaval was, is en altijd
zal blijven.

Dit boek is te verkrijgen via de website of af te
halen op de volgende adressen:
Oostd
Oostdam
9 - Nieuwe Bosstraat 1
Julianast
Julianastraat
??

