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carnavalsoptocht

De Betekop 2020

De Betekoppen op internet
Complete programma
voor carnaval, foto’s,
voorstelling
Club van 111,
jury-uitslagen van
alle optochten,
links naar groepen,
dweilbands enz.

Wanneer?
Vrijdag 31 januari 2020
van 19.00-21.00 uur in de Reseda
Zaterdag 1 februari 2020
van 16.00-18.00 uur in de Reseda

Dweilbandfestival

Wanneer?
Tot en met donderdag
20 februari 2020
(donderdag voor carnaval)
Via mail naar: info@betekoppen.com
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1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
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6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs

s 100,00
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0238
0854
1317
1879
2394
0914
2628
0874
0797
0917
1554
0422
0147
1101
0050
1164
1753
2367
2236
0335

Prijzen af te halen
(voor 1 maart 2020) bij:
Bennie de Putter
Nico uyt den Boogaardstraat 7

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 17e kleurplaat en uiteraard ook Paul voor de
foto’s die ook dit jaar weer gebruikt
mochten worden. Tevens willen we
Frank danken voor zijn uitgebreide
Terugblik 2019!
Namens de redactie wensen we jullie
veel leesplezier toe!
Met carnavaleske groet:
Marcel, Michel, Stefan,
Olav en Eddy

Kijk ook eens naar de
Betekoppen-Fotosite.nl,
met heel veel foto’s van
het Betekoppen-carnaval en
een archief met bijna
15.000 foto’s vanaf 1996,
foto’s uit de ”oude doos” en
nog veel meer!
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Zoals jullie wellicht al weten, hebben we sinds twee
jaar weer een nieuwe vlag, en dat was voorgaande
jaren tijdens de carnaval al duidelijk te zien. Aan veel
huizen in Sas hing deze nieuwe vlag al vrolijk te
wapperen! Nu zijn de oudere vlaggen natuurlijk ook
mooi, maar met zo’n nieuwe ben je natuurlijk weer
helemaal bij en kun je weer jaren vooruit!

Heb jij
’m nog
niet?
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Een nieupenvlag
Betveokorompaar
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De leutigste krant van betekoppenstad:

De ”medailleverzameling”
Van d'un Eersten Minister:

Beste Betekoppen,
Als Eerste Minister is het mijn
hoofdtaak om de Prins mee die daoge
met raad en daad bij te staan. Blijkbaar
is Prins Benito erg tevreden over mijn
adviezen en daadkracht, want het is
alweer voor het vierde jaar dat ik dit
ambt mag vervullen onder zijn bewind.
Een andere belangrijke taak van de
Eerste Minister is het beheren en
omhangen van de medailles. Natuurlijk
hangt de Prins ook wel eens een
medaille om, maar meestal ben ik
degene, die deze taak op zich neemt
(de Prins heeft zijn handen vaak
letterlijk vol met andere zaken).
Zoals jullie weten kent Betekoppenstad
verschillende medailles: Van Bronzen
waardering tot de Erebeet. Een
medaille (waardering of Beet) moet je
zogezegd verdienen én ook gegund
worden. Je krijgt het dus niet zomaar;
je moet dus wel iets gepresteerd
hebben.

Meestal gebeurt een uitreiking van een
medaille op voordracht van iemand
anders (persoon of vereniging) én na
goedkeuring door de Prins. Soms wordt
er nog wel eens om raad gevraagd aan
bijvoorbeeld de Grootvorst (die weet
immers alles), maar dat is alleen bij de
”moeilijke gevallen”. Een ”moeilijk
geval” is bijvoorbeeld iemand die recht
heeft op een bepaalde medaille, maar
deze al blijkt te hebben (en dat komt
nog best vaak voor….).
De medaillekandidaat in kwestie is dus
vaak verrast, als zijn of haar naam
wordt genoemd. Dat maakt het
omhangen van een medaille meestal
tot een speciale gebeurtenis.
Betekoppen zijn dan ook trots en
ontroerd (meestal dan toch) als ze een
medaille krijgen omgehangen. Je mag
daar ook trots op zijn!
Omdat de voorraad medailles door mij
wordt beheerd, kan ik het af en toe
niet laten om de verschillende
medailles stiekem thuis om te hangen.
Het is een lekker gevoel en ik moet
zeggen, ik sta er ook goed mee. Maar
na dit korte euforische moment voor de
spiegel, besef ik ook wel dat je een
medaille moet verdienen. En bepaalde
medailles komen mij (helaas) nog niet
toe.
Maar Betekoppen, ik blijf mijn best
doen. En mee die daoge zal ik weer
medailles omhangen en de gelukkigen
de hand schudden. Dames krijgen als
bonus ook nog drie dikke zoenen!
Met leutige groet
en tot mee die daoge!

Ricardo I

Van d'un burhemeester...
Beste Betekoppen en andere
carnavalsvierders,
En daar gaan we weer!!! Binnenkort is
het weer zover. Het aftellen is
begonnen. Het leukste en gezelligste
feest van het jaar staat weer voor de
deur: carnaval! Velen zijn alweer met
man en macht aan de voorbereiding
bezig. De carnavalskriebels beginnen te
komen, iedereen heeft er weer zin in.
De Leutfabriek draait al op volle
toeren. Met veel inzet werken de vele
vrijwilligers aan de prachtige wagens
voor de sfeervolle optocht van zondag.
Ik ben benieuwd welke kleurrijke en
ludiek uitgedoste wagens voorbij
komen. Naast deze grote optocht
waardeer ik enorm de kinderoptocht
van dinsdag, de Miniparade. Het toont
dat de jeugd van Sas van Gent klaar
staat om in de voetsporen van de
huidige generatie te treden. Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst.
Daar mogen jullie trots op zijn.
Vier dagen lang leut en lol.
Het Sasse straatbeeld vol feestgedruis
en vrolijke mensen. Betekoppenstad
laat ieder jaar weer een spetterend
carnavalsfestijn zien. Iedereen kijkt

daar naar uit! Op carnavalszaterdag 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 het feest. Tot mee die daoge!
Ik wens iedereen een vrolijk carnaval
toe. Heel veel plezier allemaal!

De Betekop 2020

Van Grootvorst Michelangelo I

Een hart onder riem...
Beste Betekoppen,
Carnaval bestaat uit een groot aantal
verschillende tradities. Soms
sneuvelt er wel eens eentje of
ontstaat er een nieuwe. Eén van die
tradities die we nog steeds in ere
houden én ook moeten houden, is
de traditie van de fruitmand. Deze
traditie gebeurt vaak onder de radar
en letterlijk meestal in de
duisternis.
Op de donderdagavond (vroeger de
vrijdagavond), voordat het carnaval
een dag later echt losbarst, gaat de
Prins en een deel van het Prinselijk
gevolg op bezoek bij de Betekoppen,
die in het ziekenhuis in Sas Noord
verblijven. Hoe een bezoek verloopt
weet je nooit.
In mijn periode van Prins Carnaval
ben ik tijdens mijn bezoekjes aan de Betekoppen in het ziekenhuis op allerlei
afdelingen geweest. Van de kraamkamer tot de intensive care. Ik kwam bij blije
mensen, die net de trotse ouders waren geworden van een zoon of dochter, maar
even later ook bij iemand die op sterven lag. Blijdschap en verdriet liggen dan
dicht bij elkaar.
Vrijdagavond bezoeken we de zieke Betekoppen in Betekoppenstad zelf. Bij
uitzondering bezoeken we ook wel
eens een Betekop, die woonachtig is
bij de Koeters of Erpelkappers
Namens heel
bijvoorbeeld. Ook tijdens deze
carnavalvierend
bezoeken maken we van alles mee
Betekoppenstad
en horen we niet zelden
wensen wij u
veel beterschap!
aangrijpende verhalen over wat men
Dit fruitmand
je
allemaal heeft meegemaakt. Soms
is mede mogel
ijk gemaakt doo
r onze hoofds
ponsor
drinken we samen een bak koffie of
nemen we een borrel en brengen
een toast uit. Zoals de bos bloemen bij het TV- programma ”het spijt me” het
middel is om het gesprek te beginnen, zo is onze fruitmand dat ook. We bieden de
fruitmand altijd aan namens alle Betekoppen. ”Een hart onder de riem” zeg ik zelf
altijd tegen de persoon in kwestie. Een gebaar, of je nu wel of niet iets met ons
carnavalsfeest hebt, dat altijd erg wordt gewaardeerd.
Mocht u ons dus tegenkomen in het ziekenhuis op donderdagavond of in
Betekoppenstad op vrijdagavond zo tussen 18.00 en 21.00 uur. Denk dan even aan
al die Betekoppen, die een hart onder de riem goed kunnen gebruiken. Weet u
overigens een Betekop, die ook een hart onder de riem kan gebruiken, geef het
aan ons door (info@betekoppen.com).
Een leutige carnaval toegewenst!
Grootvorst Michelangelo I

Plisie Goor:

De fluit luidt en de sirene loeit!

Jan Lonink,
Burgemeester van Terneuzen

Beste Betekoppen,
Na 2 jaar Plisie Goor (Maarten
Hemelaar) is er een nieuwe Plisiefluit
te horen in Betekoppenstad.
Graag stel ik mij even aan jullie voor.:
Mijn naam is Terence J Mirrer. In mijn
tienerjaren ben ik opgegroeid in Sas.

Carnaval in Betekoppenstad zit mij dus
ook in de genen. Sinds 2018 neem ik
plaats in de Raad van Elf van
CS de Betekoppen.
Ook al ben ik het jongste lid, ik denk
zeker dat ik de taak op mij kan nemen
om de Prins en de leden van de Raad zo
goed mogelijk van dorstlessende drank
te voorzien.
Natuurlijk zal ik er ook voor zorgen dat
we op tijd aankomen op onze
bestemmingen en indien nodig enkele
controles uitvoeren op de feestvierende
Betekoppen. Wees dus voorbereid!
Hopelijk komen de meesten van jullie
weg met een waarschuwing...
Graag wil ik al mijn voorgangers
bedanken en deze taak met ere
opvolgen. De fluit luidt en de sirene
loeit, Plisie Goor komt er aan!
Driemaal Alaaf
en tot mee die daoge!

Uitslagen 2019
De leutigste krant van betekoppenstad:

Grote optocht

Wagens A
1. Gaan die mannen van Houtland in 't Sas
mee ulder zagen in de weer, dan zien we
door de bomen ’t Stevensbos nie meer!
[het hout nie op!]
2. Mee die daoghen is de Sasse straatmuzikant weer op tournee.
Van ambiance op stroat tot in ’t café!
3. Jaaaa…! Want winnen die je bij (met) de
Sasse Postcode Kloterij, in Betekoppenstad!
4. Je kan ’t keren of draaien, maaar in ’t Sas
dáááár kunnen ze naaien!
5. Maak je niet druk over de vuile was,
wij hangen ’m zelf wel op in ’t Sas!
Wagens B
1. Meej die daoghe emme in ’t Sas geen tijd
voor maleise, want me zijn ier meej
de koning van de polonaise!
2. Van ’t jaor ga me veur de ’n poedelprijs!
3. We zette alles op alles!
4. Deze boot vol kornuiten zijn ook
de beste zuipschuiten!
Groepen A
1. Mee een draaiurgel van Groep 8,
iedereen die a lacht!

Groepen B
1. Blindelings in dun draoi, stijve hamstrings
op de kaoi!
2. Nou d’amme 11 jaor bestaon, gaon we
meej onze bob van de baan!
3. Een Mexicaanse fiësta in ’t Sas
vier je met Las Papzakkas!
4. Een spektakel op je first date?
In restaurant Wasdajong heb je altijd beet!
5. ’t zit nie may!
6. We zitten d’r nie mee!
7. De Sasse Leutesnokkers als vanouds
op ’t gemakje aan op de Sasse Bob Sjoelbaan

Groepen C
1. In dun Efteling moe me nie weze…
Daorom lopen me in ’t Sas als Chinezen!
2. Betekoppen out of the box
3. ’n Beetje laot blaost leve in
’t Sasse theehuisje!
4. We gaon ’t er nog één keer op waoghe
en landen in Betekoppenstad
mee die daoghe!
5. Draaien ze de kranen dicht, zijn alle ogen
op de Sasse bodemschatten gericht!
6. Deze Piraat’n komen meej die daoghe
aan wal, want ze ehn ghoort van
’t Sasse Carnaval!
7. Wil je genezen, moe je nie bij onze
slakkendokter wezen!
Kwartetten B
1. Stoepjes, fietspaden of wegen,
we doen niets liever dan vegen!
Eenlingen en duo’s B
1. ’k’ Zoe mee carnaval gèrne veugelen
in ’t Sas, maor ’k zèn m’n piet kwiet!
2. Sprookjessprokkelaar
Meest carnavaleske wagen
Gaan die mannen van Houtland in ’t Sas mee
ulder zagen in de weer, dan zien we door de
bomen ’t Stevensbos nie meer!
[het hout nie op!]
Leutigste deelnemer
Blindelings in dun draoi, stijve hamstrings
op de kaoi!
Rinus van der Hooft Trofee
Mee een draaiurgel van Groep 8,
iedereen die a lacht!

De Betekop 2020
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Kleurwedstrijd
0-3 jaar:
1. Filou Steijaert
2. Philou de Bock
3. Myrte Doolaege

7-9 jaar:
1. Mika Vermeersch
2. Mila van Eetveld
3. Sam van de Berg

4-6 jaar:
1. Wieke de Groene
2. Isa Boogaert
3. Am

10-12 jaar:
1. Anne Compiet
2. Lyra Metsemakers
3. Elise ?????
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55+ Middag?

Zurg dajje d’r ók bij ben..!
Beste Betekoppen,
Vorig jaar weer een druk bezochte
editie van de 55+-Bal in ”de Statie”.
En wat een feest was me dat zeg! Waar
is dat feestje? Hier is dat feestje!
Natuurlijk ook dit jaar weer het 55+Bal in ”De Statie” op de
maandagmiddag!
Ook de jonge Betekoppen en zelfs
Betezaadjes weten ook ieder

jaar weer de weg naar het feest te
vinden... We zullen maar zeggen: Jong
geleerd is oud gedaan, en zeg nou zelf:
wat is er nou leuker dan even samen
met de oudere Betekoppen lekker uit je
dak gaan?? Ook de dweilbands weten
nog steeds de weg naar het 55+ Bal te
vinden en geven het feest met hun
leutige muziek-optredens extra glans!
De beentjes kunnen weer van de vloer!

garantie voor lol en leut! Zoals ieder jaar
werd er ook het afgelopen jaar weer veel
werk gemaakt van soms wel heel erg
mooie carnavals-pakjes. Ieder jaar weer
mooier, meer en beter! De dames en
heren van de jury hebben er ieder jaar
weer een hele kluif aan om het mooiste,
origineelste, grappigste en beste
carnavalspakje uit te kiezen... Geeft niks,
zet ze maar lekker aan het werk!

Evenals in voorgaande jaren wordt de
middag gestart bij binnenkomst met de
uitreiking van de 55+-Jaarmedaille en
een kopje koffie met gebak. Op veler
verzoek wordt dit jaar de muziek weer
verzorgd door Jacco Ricardo, weer een

Eigenlijk weten jullie het natuurlijk al
lang: De inzet van alle gedane moeite is
een mooie beker en eeuwige roem in
Sas... enne... Eeuwige roem in Sas
stelt écht wel wat voor hoor!
Zo kom je bijvoorbeeld ook met je
mooie pakje in De Betekop...

Wie wil dat nou niet? De beker wordt
natuurlijk weer uitgereikt door onze
Prins Benito I en zijn Eerste Minister
Ricardo I, of misschien wel door
Grootvorst Michelangelo, een eer die
niet iedereen ten deel valt!
We beginnen deze middag weer zoals
altijd om 14.00 uur.
We zou’en zeggen: ”we zien mekaar
weer op ’dien middag’ en ’eel vee’
plezier mee d’un carnaval 2020 in
Betekoppenstad”!
Alaaaaf!!!! De Raad van Elf

aars
De prijswinn9!
van 201

De winnaars

van 2019!

Het Schoonste Kot 2019
Tijdens de eerste kleine kroegentocht
van de Raad van Elf op de
zaterdagmiddag wordt traditiegetrouw
ook een bezoek gebracht aan de
winnaars van ”Het Schoonste Kot” van
dat jaar.
Het bleek dit jaar dat dat ”Kot”
gezocht moest worden op de

Westkade, bij de familie Allonsius. Niet
iedereen was thuis, want het is een
huis van fervente bouwers en
carnavalvierders. De vrouw des huizes
was wel thuis en was er wel wat
beduusd van dat zij door de jury
gekozen waren als ”Schoonste Kot”...
Als je eens goed om jezelf wilde
lachen, dan kon dat hier!

Op ieder raam was namelijk een
lachspiegel bevestigd, waarbij je jezelf
de vraag kon stellen of jij misschien de
Schoonste Betekop in Sas was...
Op de Kaai is het met carnaval vanouds
best wel druk, dus wij denken dat er
ook wel veel Betekoppen eens stiekum
in de spiegel(s) hebben gekeken...!

De leutigste krant van betekoppenstad:

De Betekop 2020

op d’un maondag in betekoppenstad...
Voor de één de mooiste dag van carnaval, voor
de ander een dag om op z'n tandvlees door te
komen. Na 3 dagen van lol en leut komt de
maandag. De dag die voor velen al vroeg
begint, de dag (voor sommigen dan toch) vol
met stress, de dag dat je nog vlug iets moet
regelen omdat je dat nog niet hebt gedaan, de
dag die wat kan opleveren of juist niets.
Met andere woorden... LEUREN!!
Zoals vele voorgaande jaren zijn er alweer
vroeg mensen op de been. Jonge vliegeniers,
boeven met enkelband, een boeren- en
boerinnenkoor, miss-verkiezingen,
droogroeiers en nog veel meer.
Ieder jaar besteden de deelnemers meer en
meer aandacht aan hun plan van aanpak,
aankleding en uitvoering. Ieder jaar weer
wordt de Raad van Elf weer verrast. Is het
niet met een pannenkoek, een voetbaltraining,
massage of een heerlijk diepgaande
ontgroening voor een nieuw raadslid dan is het
wel met inventieve armbandjes, kratjes
schudden, misbaksels en slipjesverkopers.
Voor de onpartijdige jury een ware
nachtmerrie om hieruit een winnaar te
benoemen. Niet alleen de leutigste leurder
maar ook de leutigste act wordt beloond.
Met andere woorden... leuren op maandag is
gewoon superleuk en gezellig. Dus kom op
carnavalsmaandag naar Betekoppenstad en
geniet van al dat moois!
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De Gabbepappers vatten de
koe (of stier?) bij de horens!

Beste Betekoppen,
Wat een fantastisch jubileumjaar hebben wij weer
achter de rug. De tweede plaats behalen in de schoonste optocht van Zeeland en omstreken, is vaneighust
een topprestatie. Ook ons feest in Café de Rijnvaart was
absoluut een van de hoogtepunten.

Afijn, genoeg ouwe koeien uit de sloot gehaald,
nu kijken we weer vooruit naar volgend carnaval!
Dit jaar zijn we (voor ons doen) vroeg begonnen met
het bouwen aan onze wagen. Al eind oktober waren de
meeste Gabbepappers in de bouwplaats te vinden.
Jazeker, we gingen direct als een dolle stier tekeer.
Doordeweeks werken de bouwers uit Betekoppenstad

Betezaadjespagina
De leutigste krant van betekoppenstad:

De Betekop 2020

Whoop, whoop, nog even en we kunnen weer volop hossen, dansen en gek doen!
Mee die doage voor de deur zijn jullie vast benieuwd wat er allemaal te gebeuren staat,
dus… pak je agenda, de kalender of sla het op in je telefoon (of die van je vader en/of
moeder) want er staat weer een hoop te gebeuren en dat wil je niet missen!
Vrijdag 21 februari:
Feest op school! Trek je leutigste verkleed-kleren aan en
laat de boeken en schriften maar in je laatje, we gaan een
écht feestje bouwen.

Zaterdag 22 februari:
Deze dag is wat anders dan anders… Dit jaar geen
ballonnen meer, er is al genoeg plastic soep in de wereld!
Wat dan wel??? Daar zijn we nog niet over uit, dat zul je vanzelf zien wanneer
je naar de Statie komt. We halen gezamenlijk onze prins en jeugdprins op om
vervolgens naar de sleuteloverhandiging te gaan. Bij het Beetje zingen we de
”Kop van een Betekop” en daarna gaan we los in de café’s. Voor de jongsten
onder ons zijn er weer allerlei spelletjes , voor de oudere jeugd is er een
speurtocht. Rond 16.00 uur is ’t gedaan met de pret voor de jongste
Betezaadjes. De oudste Betezaadjes kunnen ’s avonds nog even doorgaan
met feesten bij Sas actief op de nummers van Feestdj Tycho.

Zondag 23 februari:
De mooiste optocht van Zeeland komt door de straten van Betekoppenstad.
Kom gezellig kijken of... doe zelf mee!

Maandag 24 februari:
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De dag begint vroeg, maar dat is voor jullie vast geen probleem, je vader en
moeder denken daar misschien anders over, maar zorg maar dat jullie
lekker vroeg op pad zijn om lekker te kunnen leuren of te genieten van de
leuke acts. ‘s Middags is het Dweilbandfestival. Gezelligheid alom dus!
De oudere Betezaadjes die na zo’n hele dag nog energie over hebben kunnen
’s avonds weer naar Sas Actief om daar te dansen en te hossen op de
muziek van Feestdj Tycho.

Dinsdag 25 februari:
Helaas alweer de laatste dag, maar wel jullie dag! Vandaag trekt jullie
stoet door de straten van Betekoppenstad. We kijken al uit naar jullie
fantastische creaties! We bouwen nog even een feestje voordat de
prijsuitreiking van de kleurplaten en stoet begint, maar
dan is het
helaas weer voorbij voor een jaar...
Veel plezier, lol en leut mee die doage!
Alaaf, alaaf, alaaf,
Raad van Elf

Naam: ........................................................ Leeftijd: ..........................................
Adres: .................................................................................................................. Woonplaats:

....................................................................................

Telefoon: ........................................................................ BELANGRIJK: Inleveren van je kleurplaat uiterlijk zondag 16 februari 2020!!

kan op de volgende adressen: Leo Dezutter - Nieuwe Bosstraat 1 - Sas van Gent
Bennie de Putter, Nico Uyt den Bogaardstraat 7 - Sas van Gent

De club van 111

De Betekop 2020

De leutigste krant van betekoppenstad:

Afgelopen jaar hebben wij (Frans, Bart en Thijs) de handschoen opgepakt om de
Club van 111, een zeer belangrijke financiële steunpilaar van het Sasse Carnaval, nieuw
leven in te blazen. Na jaren van toewijding, inzet en brainstormen, maar vooral leut,
hebben zij het stokje overgenomen van Jan, Co en Luc.
En dat is niet onopgemerkt gebleven…
Na ettelijke brainstormsessies, nachtelijke vergaderingen en zware discussies
hadden de heren één duidelijke doelstelling én plan van aanpak:

De Club van 111

We willen jje!
er graag bi

DE CLUB VAN 111 MOET 111 LEDEN KRIJGEN…
En dat is gelukt! De mond-op-mond reclame, het persoonlijk benaderen van
oud-leden, het aanspreken van Sassenaren en het flyeren op zaterdagmiddag,
hebben hun werk gedaan. Op het moment van drukken van deze krant staat
de teller op maar liefst 183 leden!!
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Ondanks het behalen van dit prachtige ledenaantal, willen we de lat dit jaar
nog net een beetje hoger leggen. Wat zou het fantastisch zijn als we het
aantal van 222 leden zouden kunnen aantikken. Dus een warme oproep
aan alle leden: ”benader je vrienden, ga eens om een potje bier bij de
buren, maak reclame op je werk, kortom maak iedereen warm lid te
worden van de schôônste Club van éél Zeeland!” Ook het bestuur zal zich
wederom actief inzetten om het vooropgezette target te behalen!

Wordt het 111e lid komende 111 jaar!!
or de
lidmaatschap vo
achterzijde!

cl

Ook nogmaals alle felicitaties aan Jos Boon. Hij heeft de begeerde prijs van
111 jaar gratis lidmaatschap van De Club van 111 gewonnen.
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Wat krijgen de leden hiervoor terug? Awel, een warm gevoel van saamhorigheid,
eeuwige roem en dankbaarheid, een niet mis te verstane speld, die toont dat U het
Sasse Carnaval een warm hart toedraagt, gratis deelname aan de
Boerenmaaltijd én een sjaal tehun de kou!
Ook interesse en nog géén lid? Meld je dan aan op
clubvan111@betekoppen.com

Wordt het 11
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een gratis lid lid en win
voor de kom maatschap
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!!
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De leutigste krant van betekoppenstad:

De Betekop 2020

Een Betekop bestaat écht!
Betekoppen,

Vanaf het moment dat onze voorzitter mij heeft verteld dat ik me
voor het 4e jaar Prins der Betekoppen mag noemen ben ik op zoek
naar inspiratie om deze pagina van de Betekop te vullen.
Voor mij elke keer een hele opgave, waar gaan we het dit jaar eens
over hebben? Hoe verwoord ik datgene wat ik wil vertellen? Uren,
dagen en zelfs weken gaan voorbij zonder ook maar één letter te
typen, maar dan...
Mijn oog valt op een interview van een regionale krant met de
burgemeester van gemeente Sas Noord.
De kop luid als volgt: ”De Zeeuw, een Zeeland, het bestaat niet
echt!!” Eeeuuhh... pardon?? Wat heeft hij nu gezegd?
Nieuwsgierig als ik ben neem ik een bakje koffie en ga het
interview aandachtig lezen, hier wil ik meer van weten. En wat
denk je, ik moet hem gelijk geven!!
De cultuurverschillen tussen Zeeuws-Vlaanderen en
”de overkant” zijn groot, misschien wel heel groot.
Het water heeft altijd als een soort van grens gediend.
Ik voel mijzelf ook meer Zeeuws-Vlaming
dan een Zeeuw.
Wat ik onze burgervader wel graag
wil vertellen en ik weet dat hij deze
krant elk jaar doorleest, is het
volgende: Er zijn genoeg
”oud”-Betekoppen die alles wat er in
Betekoppenstad gebeurt op de voet
volgen en elk jaar terugkeren om
carnaval te vieren.
Er zijn zelfs tal van voorbeelden te noemen van
Betekoppen die voor hun studie of werk vertrekken
uit Betekoppenstad, maar met grote regelmaat
terugkeren om een creatie te maken voor de
schoonste optocht en/of de Maondag van carnaval.
Hun leven ligt buiten de muren van onze mooie
woonplaats, maar hun hart ligt in Betekoppenstad...
Waar wil ik nou naar toe met dit verhaal?
De Zeeuw, een Zeeland, het bestaat niet écht volgens
onze burgervader... Nou, De Betekop, een
Betekoppenstad, dat bestaat zeer zeker wel echt!!
De saamhorigheid die je tussen alle lagen van de
bevolking ziet tijdens carnaval is ongekend. En dat
is iets waar wij als Betekoppen trots op mogen zijn.
Dit gezegd hebbende kijk ik weer enorm uit naar
komend carnaval.
Alaaf, alaaf, alaaf
en tot mee die daoge!
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Sinds jaar en dag wordt er op de
maandagmiddag van ’t Sasse carnaval
het dweilbandfestival gehouden. De
diverse dweilbands trekken van café
naar café, waar ze hun repertoire aan
de feestvierders ten gehore brengen.
De leutige en soms zelfs opzwepende
muziek, draagt bij aan de
carnavaleske sfeer, die sowieso al op
de carnavalsmaandag voelbaar is in
Betekoppenstad!
Iedere dweilband gaat uit van zijn
eigen mogelijkheden en/of
onmogelijkheden. Als je muzikaal
wat minder bent dan de rest, dan
probeer je dat bijvoorbeeld te
compenseren met een goede act
en/of aankleding van het geheel.
Iedere dweilband, groot of klein,
ervaren of onervaren, muzikaal of
amuzikaal, jong of al wat ouder, gaat
uit van eigen kracht en (on)mogelijkheden. Kortom: Iedere dweilband
heeft een eigen identiteit of probeert
deze te creëren. Door al deze
”identiteiten” is er in de loop der
jaren een dweilbandfestival ontstaan,
met diverse muziekstijlen. Het zijn
juist die verschillende identiteiten
samen, die ons dweilbandfestival de
kracht en leutigheid geven, waar we
met zijn allen zo van genieten op die
maandagmiddag!
Dat het dweilbandfestival ook nog
een competitie-element in zich heeft
(je kunt er immers ook nog een beker
mee winnen), is een niet
onbelangrijke bijkomstigheid.
Natuurlijk gaat het niet in de eerste
plaats om het al dan niet winnen (of
stiekem toch wel) van dit festival.
De prijsuitreiking, in of bij café
De Watergeus (sinds jaar en dag de
trouwe sponsor van dit festival), is
iedere keer weer een happening op
zich.

De dweilbands spelen tegen elkaar op,
waardoor de prijsuitreiking iedere keer
weer uitmondt in een geweldig
muzikaal samenzijn.
Het juryrapport van het afgelopen jaar,
geeft perfect weer, de verschillende
identiteiten, die ons dweilbandfestival
rijk is.
Weet u de uitslag (top 3) nog?
1. De Blauwe Maondag (enorme
ambiance en inspelen op het
publiek).
2. ZooJong (actie en a-capella zang)
3. Tandsjen Bei
(de muzikale kwaliteit)
Op 24 februari 2020 om 13.00 uur is
het weer zover. Het dweilbandfestival
in Betekoppenstad staat dan op het
punt van beginnen. Dweilbands van
diverse pluimage zetten dan hun beste
muzikale beentje voor. Dweilend van
café naar café, brengen ze hun
repertoire ten gehore, ten overstaan
van iedereen die het maar wil horen...

Eedisie 2019

De leutigste krant van betekoppenstad:

De Betekop 2020

Hoe kom je in Betekoppenstad?

”Stap-stenen”? ”Zit-stenen”?
Je kan er alle kanten mee op...
Voor ons in ieder geval goed genoeg om
een paar leuke groepsfoto’s te maken...
Fotografie: Paul Schelstraete

Als je in het voorbije jaar naar
Sas kwam, via de rotonde (hoe
anders?) was het eerste wat je zag
een ”woud” aan borden, zoals
moet je naar ”hier”, moet je naar
”daar”, volg dan ”A” of ”B” of ”Z”
of ”winkels en horeca
bereikbaar”... We raakten er de tel
een beetje van kwijt... Maar over
dit onderwerp is al genoeg gezegd,
niet te negatief doen, want er
gebeurden de laatste jaren in
Betekoppenstad ook mooie dingen,
zoals op ”het Eiland” bijvoorbeeld
een speelplek, basketveldje, een
nieuw trim-traject, enz., daar
willen wij nu eens de aandacht op
vestigen... positief en sportief als
we zijn, gingen we op een koude
zondagmorgen daar, na jaren,
weer eens een kijkje nemen...
En natuurlijk naderhand ook nog
een leutig bezoekje aan de
Narrentempel van dit jaar, met
als speciale gast ”Obelix”...
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Iedereen en natuurlijk speciale gast ”Obelix” nog even op een
leutige foto voor Bottles Next Door, de Narrentempel van 2020!
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Ja, da’moeje ‘un Betekop nie leren: Oe moek me verkleeje...?
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Ja, ja... al 33 jaar rijden de Sloebers
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Philippine
2010-2011

We zijn weer vol goeie moed begonnen aan het
bouwen van de indianenwagen.
We hebben met z’n allen weer de schouders
eronder gezet en kwamen weer met een pracht
van een wagen naar buiten.
Volgens sommige bouwers de best afgewerkte
wagen tot dan toe. Jammer genoeg viel het
resultaat wat tegen we mochten dat jaar de 3e
prijs in ontvangst nemen.

2011-2012

Een jaar dat de riem er een beetje af ging, we wilden een leuke wagen
bouwen en vooral zelf veel plezier hebben. Dat was aan van alles te
merken de opkomst was niet goed in het begin en het ging maar niet
vooruit. Het was bijna kerstmis en heb de wagen stond nog
maar in het staal. Op de duur begonnen we alles weer door
een ”roze bril” te zien. Tijdens de optocht was het gewoon
één groot feest. We haalden dat jaar boven verwachting de
2e plaats binnen en ”de meest carnavaleske wagen”.

2014-2015

Weer een jaar met hoge verwachtingen. We zaten in een positieve
spiraal want die 1e plaats smaakte toch
naar meer. We wilden deze carnaval er
lekker gekleurd op staan Charles Peindre
de wereldberoemde schilder wilde er een
mooi portret van maken tijdens d’n
optocht. Tijdens de optocht werden de
mooiste portretten geschilderd door onze
schilders en het publiek was enthousiast.
En weer namen we die fel begeerde 1e prijs
in ontvangst.

2016-2017

We gaan wat “kleiner” bouwen was de insteek. Ook wilden wel
dit jaar weer terug een meer carnavalleske wagen, wat minder
serieus. En aangezien je als wagenbouwer toch aardig creatief
moet zijn kwamen we met het idee om een eigen bierfabriek te
gaan maken “Brouwerij d’n Zotte Beet”.

2017-2018

2009-2010

Het jaar wat voor ons toch wel een zwaar jaar was. We
moesten plotseling afscheid nemen van onze grote vriend en
zeer waardevolle bouwer ”Niels de Bock”. Stiekem hoopten
we onze titel van het jaar ervoor te verdedigen, maar we
kwamen er al snel achter dat we misschien iets ”te hoog van
de toren hadden geblazen”. Toch een mooie 2e plaats behaald
in Betekoppenstad.

2012-2013
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2013-2014

Dat jaar moest het weer eens gaan gebeuren.
Direct vanaf het begin was het vertrouwen er, we
nemen d’n 1e mee naar Philippine. Een gedurfd onderwerp en ook gedurfde muziek, we gaan een groot rock
festival organiseren tijdens de optocht in ’t Sas.
Sloeberrock was een groot succes met live optredens
met Thunderstruck, Thole lotta Rosie en Chelsea
Dagger. En natuurlijk zoals verwacht rockten we ons
naar de 1e plaats!

2015-2016

Een jaar dat we gingen voor iets speciaals. Het onderwerp
samoerai was geboren en als blikvanger moest er een grote
draak op komen die veel ging bewegen. Alles werkte perfect en
alles was perfect afgesteld dus waren de verwachtingen toch wel
weer aardig hoog. Jammer genoeg kampten wij halfverwege in
de optocht met problemen met het aggregaat zodat de blikvanger
stil kwam te staan en de muziek uitviel.
We haalden uiteindelijk nog een mooie 2e plaats binnen.

2019-2020

Mijn carnaval is goud waard! Weer zou het
wat kleiner worden aangezien de groep ook
steeds kleiner werd. Verder was de wagen
toch nog wel wat aan de grote kant
kwamen we later in het bouwseizoen
achter. Rond de kerstperiode moesten we
alles uit de kast halen wat ook resulteerde in
langere bouwavonden dan normaal. We
waren dan ook behoorlijk trots op het
eindresultaat met een leuk achtbaantje erop.
Tijdens de prijsuitreiking mochten weer een
mooie 2e plaats in ontvangst nemen!

Jubileum
33 jaar
de Sloebers

2018-2019

Dat moet gevierd worden met een groot feest!

Het jaar van Francoise. Francoise was onze straatmuzikant die door
de straten van Betekoppenstad zijn vrolijke deuntjes speelde. Maar
wat voor muziek moet je erbij doen? We begonnen wat te
brainstormen en kwamen eigenlijk al vrij snel uit bij ”het Land van
Maas en Waal”. Volledig herschreven en in een nieuw jasje
gestoken en ”HET LAND VAN SAS VAN GENT” was geboren.
We mochten ons ook gelukkig prijzen dat Sjakco de Braal het voor
ons in wilde zingen. Regelmatig kwam het voorbij in de Sasse
café’s. Ook dit jaar mochten we de 2e plaats weer in ontvangst
nemen.

We zijn ondertussen al druk aan het voorbereiden op het grote feest.
Eerst staat er op de planning de opwarmer voor carnaval met ons jubileumfeest.
Daardoor kunnen we al lekker in de stemming komen voordat we onze feesttent
opslaan in Betekoppenstad tijdens carnaval. Hebben jullie er al net zoveel zin in als wij?
Kom dan een kijkje nemen in onze feesttent tijdens de optocht van Betekoppenstad op
zondag 23 februari!
Tot mee die dagen in onze feesttent!
Bouwklup de Sloebers

De leutigste krant van betekoppenstad:

Ieder jaar komt de vraag om wat te schrijven
voor de krant, soms heb je geen inspiratie en ja
dan loop je tegen de sluitingstijd aan om het in te
leveren.
Onze leden zijn nog steeds positief dat we
kunnen en mogen meelopen in de mooiste
optocht van Zeeland, en zijn van mening dat er
wel eens wat meer op TV mag komen. Sas is
klein maar heeft wel heel veel bewoners die
meedoen aan het carnaval. Iedereen probeert dan
ook om zich zo mooi mogelijk te maken voor de
optocht. Ook wij als showband zullen dit jaar
terug een kleurrijk pakje aantrekken. Niet te veel
poespas, maar wel carnavalesk. Uiteraard zullen
wij ook weer wat nieuwe muziek spelen en laten
zien dat we ook nog wat anders kunnen op de
muziek. Misschien als u aan de kant staat, zou
het wel eens leuk zijn om de leden een applaus
te geven. We zijn er met elk weertype bij, groot
en klein. Dus laat ons hopen dat het droog blijft
en niet te koud zal zijn.
Deze week in ons clublokaal eens gekeken naar
de medailles en oorkondes. Het viel mij op dat we
11 jaar meelopen als groep in de optocht een
leuk aandenken hebben gekregen. In 2020 lopen
wij mee voor de 35ste keer...
We wensen iedereen heel veel leuke dagen
Alaaaaaaf!! Showbende SAS

De Betekop 2020

De leutigste krant van betekoppenstad:

Van de stadsdichter van Betekoppenstad
Iedere stad die van zichzelf vindt dat de stad wat voorstelt, heeft
tegenwoordig een stadsdichter. Betekoppenstad kon na- tuurlĳk niet
achterblĳven en onlangs is daarom de heer P.E.N. Vluggeschreven
uitgeroepen tot stadsdichter van Betekoppen- stad.
Polidorus, of volledig Polidorus Eduard Nicodemus Vluggeschre- ven,
die in Sas beter bekend is als Polly PEN, heeft speciaal voor carnaval
een passend stukje poëziewerk geschreven. Wĳ heb- ben Polly om
toestemming gevraagd dit werkje van hoog literair niveau met de
lezers van deze in Sas bĳzonder gewaardeerde krant te mogen delen.
Wĳ van de Deurdouwers vinden het in ieder geval een prachtige tekst
die ons inspireert er voor carnaval 2020 weer het beste van te maken.
Polidorus, namens de Deurdouwers en de rest van ‘t Sas bedankt en
alvast veel leut mee die daoge.

De Betekop 2020
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CS Pijke Zot, geeft dur de brui aan dit jaor!!
Jaor in jaor uut emme wudder de stoet
gelope. Ieder jaor bouwde wudder mee
veej plezier un alluf jaor lang aon un
carnavalswaoge om dan veej plezier in
de stoet te enne. De zondag van de
stoet adde zon, hagel, sneeuw, regen
en wind geen vat op ons. Het kon ons
nie schele. Wudder gingen er gewoon
voor.
Maor... dit jaor ist anders. Wudder en
dur geen zinne meer in. Alsmaor da
gezachu over de priezen en d’un zjurie
en di doeje nie goe en da doeje nie goe
of komt de waoge op tiet af? Neeje…
Wudder zien dur klaor mee. Wudder
emme beslote om meej eel de
bouwclub van Pijke Zot de zondag van
de stoet in Betekoppenstad gewoon
onze valiezen te pakken en richting de
zunne te vertrekken. Dus mee andere
woorden:
Dun oudsten Wagenbouwersvereniging van Betekoppenstad,
CS Pijke Zot, geeft dur de brui aan
dit jaor!!
Voor dun zaterdaog bluven wudder wel
want na het officiële gedeelte van onze
Burgervader start om 15.30 uur
”peperkoeke mee vieux” en zulle
wudder er alles aon doen om weer un
Singer van wereldklasse op het podium
te kriegen waor iedereen mag
meesinge.

Bouwvereniging den Eersten:

We slaan onze vleugels uit!
Beste Betekoppen,
Waarschijnlijk kennen jullie ons nog niet... of wel. Vorig jaar is onze optocht door technische miserie niet geheel volgens plan verlopen. Zonder onze creatie hebben we toch
gelopen en hiermee na vele jaren van afwezigheid de pechprijs weer op de kaart gezet.

Daarna is er tijd om ons een goede
vakantie te wensen waarna wij ons
mee eel dun club trug trekke om onze
valieze te gaon pakke.
Ajuu... t’zal misschien voor een ander
jaor zijn. T’ga judder goe!!

We willen alle Betekoppen nogmaals bedanken voor de vele hartverwarmende reacties.
Nu... genoeg over vorig jaar. Dit jaar zijn we fris en vol moed begonnen met onze
nieuwe creatie. We zullen, net als vorig jaar, proberen om tot grote hoogte te stijgen...
We slaan onze vleugels uit…!!

Mijn dagboek (22)
door Willy de Groff

Het was even schrikken toen het bericht, van de
redactie van deze onvolprezen krant, op het
computerscherm verscheen met de uitnodiging weer
een bijdrage te leveren. Was er alweer een jaar voorbij?
Natuurlijk, een wat besmuikte vraag. Iedereen weet
dat ná 11 november dit prachtige volksfeest met rasse
schreden weer in aantocht is.
Er is het afgelopen jaar weer veel gebeurd!
De vroegere Cuyperskerk werd op de Dag van de
Arbeid (1 mei) bevorderd tot Markt 4, Versmarkt.
De initiatiefnemers verdienen hiervoor zeker een
Gouden Beet. Dat de restauratie hard nodig was bleek
toen men begon met dit bijna een jaar durende en
ingrijpende werk. Maar gelukkig hebben we er nu in
het centrum van Betekoppenstad weer een fraaie
ontmoetingsplaats bij.
Dat er veel veranderd is afgelopen jaar is duidelijk.
Dinsdag 26 februari sloot een verlichte geest de
Westkade af voor alle verkeer: hij had zeker de pest
aan ons carnaval. In september herdacht Terneuzen
dat, wij Betekoppen, op dinsdag 19 september 1944

van de Duitse bezetters bevrijd werden. En oh verwildering der geesten en tradities, de eerste Sint-Nicolaas
versnaperingen lagen in september al in de winkelrekken, enkele weken later gevolgd door de
Kerstlekkernijen.
Het valt te vrezen dat onze viering van ‘den elfde van
den elfde’ op de zondag van onze kermis gaat
gebeuren. We gaan steeds sneller leven en onze
traditionele hoogtepunten van het jaar bewijzen dat.
Maar wat men ook forceert, op 23 september 1956
werd ons moderne carnaval geboren.
Velen van u weten dat misschien nog. Voor deze
datum stelde carnaval weinig voor in de vorm van een
leuke organisatie. Eugène Andriessen werd onze
eerste Prins Carnaval. Burgemeester Reinhardt den
Boer installeerde hem wat onwennig, de brave man
kwam immers uit Zierikzee.
De eerste boerenmaaltijd vond plaats in Hotel Modern,
bij Frans de Kort aan de Poelstraat. De eerste van de
nu befaamde carnavalsoptochten liep en reed door
onze straten. Willy Slock liep als Plisie Goor met een
vierloops jachtgeweer voorop!

Wij kunnen trots
zijn op 63 jaar
carnaval nieuwe
stijl. Vroeger
merkte je op zaterdag niets van het naderende feest.
Op zondag maakte onze onvermoeibare harmonie een
muzikale rondgang geëscorteerd met enkele vroege
zotten, keurig verborgen achter een masker. De
zondagavond zag je al wat meer beweging. In die tijd
was het traditie om verborgen achter een masker, met
behulp van enkele kunstgrepen, toch te kunnen
drinken.
De maandag was stil. In de avonduren werd het wel al
wat drukker. De dinsdag stierf carnaval uit rond 10.00
’s avonds.
Het succes van de nieuwe organisatie was zo groot dat
overal plotseling een Prins Carnaval werd benoemd en
men ons begon na te apen. Als dit alles voor mij op het
computerscherm verschijnt begint het al te kriebelen.
Aan iedereen die dit leest een geweldig leuk carnaval
toegewenst, Aláááááf
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Sugarbeet Streetband:

Wat doen we dit jaar aan?
We lopen
naar
de tropen!
Beste Betekoppen,
Wat gaat een jaar toch snel. En ja wij zijn
er uiteraard ook weer bij het inhalen
van de Prins in Sas en uiteraard onze
kroegentocht op zaterdagavond in Betekoppenstad. Tussen de optredens door
even over de brug naar de Koeters, om
daar de optocht te voorzien van muziek.
Ieder jaar proberen we aan een thema te
werken en het is ons helaas nog niet zo
best gelukt. Uiteraard gaan we het nu
weer proberen en zijn zelf heel
benieuwd of we het halen om iets
anders aan te hebben dan onze kleurrijke testbeeldpakken. Deze blijven nog
steeds een groot succes.
Ondanks dat we om de 14 dagen
repeteren, proberen we ook de muziek

jaarlijks aan te passen,
maar ja, sommige
nummers klinken goed
dat we er geen afscheid
van kunnen nemen.
We gaan ook dit jaar
weer ons best doen om
op de dinsdag tot het
einde uit te doen en
weer te spelen aan de
pomp.
Het zou toch leutig
zijn als er nog meer muzikanten, en
bandjes meedoen en we samen de
carnaval kunnen sluiten.
Wij hebben er zin in... Alaaaaaaaaaf!!
De mannen en vrouwen
van de Sugarbeet Strietband

Betekoppen!
Na uren zoeken in het verre China en
de leutige draak eindelijk gevonden en
getemd te hebben, hebben we na
maanden lang brainstormen eindelijk
onze volgende bestemming in kaart
genomen. (En ’t wordt were nie dicht
bij de deure Zunne...)
Maar met de weg afgesloten moesten
we met de wagen heel dat eind gaan
omlopen. Jaaaaa... helemaaaaaal naar
de tropen gaan we lopen.

Niets zo lekker dan op een koude
herfstdag de carnaval van vorig jaar
nog eens bespreken en vooruitblikken op de volgende. Dat ging
dan ook prima in café de 3B’s onder
het genot van een heerlijke Gouden
Carolus Classic, een bruin biertje
dat bij ons al voor genoeg inspiratie
en creativiteit heeft gezorgd. En zo
ook deze keer!
Maar het idee voor komende
carnaval was, zoals vaker het geval
is, al een tijdje eerder ontstaan. Bij
een korte inspectie van onze boot,
waarmee we door Betekoppenstad
voeren, bleek er een geheimzinnige
draaikolk te zijn ontstaan onder
onze bouwplek.
Met onze duikuitrustingen binnen
handbereik, zat er niets anders op
dan de draaikolk in te springen en
op ontdekking te gaan. Wat pintjes
en broodjes in een waterdichte zak
voor onderweg en ons diepzeeavontuur kon beginnen!
Na een dolle rit kwam er eindelijk
een eind aan de onstuimige
draaikolk en belandden we op het
droge. En wat we toen zagen was
onvoorstelbaar! Een plek waar de
toekomst een andere wending had

genomen. We waren terechtgekomen in een alternatieve tijdlijn waar
stoomtechnologie floreerde!
Het volk daar maakte de meest
prachtige bouwwerken die werden
aangedreven door stoom. Pijpjes,
moertjes, boutjes, radartjes in goud,
brons en koper. ”Die nodigen we
volgend jaar uit om Betekoppenstad

eens goed op stelten te zetten”, was
het gedacht. En zo geschiedde.
Dus als je komende carnaval wat
steampunkers door de straten ziet
rijden, wees dan niet bang, maar
kom eens kijken hoe het in elkaar
zit!
Tot mee die doage!
De Pierewieten

Tussen de soep en de patatten hebben
we ook nog n’en knaller van een
carnavalshit opgenomen.
Natuurlijk moest er ook vervoer
geregeld worden. Die hebben we
ondertussen ook al gevonden en die
wordt met man en een paar krachten
aangepast zodat t’hem weer perfect
zal lopen. Graag zien we jullie dan
ook allemaal tijdens die zotste dagen
rond ons lopen.
Toape te goare
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Een jubileumjaar...

Wasdajong?!

C.v. Wasdajong?! bestaat aanstaande
Carnaval 11 jaar en viert daarmee haar
eerste jubileum. Wie herinnert zich
onze eerste deelname aan de stoet nog?
Zeven jonge gasten van amper twintig
jaar oud die in een slecht gefoamd
boterham kostuum, al muziek makend
uit een openslaand tosti ijzer tevoorschijn kwamen. Nee, de mooiste
creatie van de stoet dat jaar was het
zeker niet, maar wel gelijk de leutigste!
En laat dat nou precies zijn waar het
ons altijd om te doen is. Negen
optochten en een ontelbaar
onvergetelijke momenten volgden tot
op de dag van vandaag. En dat niet
alleen tijdens carnaval. Deze editie van
de Betekop zou niet meer door de
brievenbus passen als we hier van alle
verhalen verslag moesten doen. Laten
we het proberen samen te vatten: De
jongens reisden samen heel Europa af,
hadden, kregen of wisselden van verkering. Een enkeling noemt zijn verkering intussen zijn vrouw. Moeders werden oma’s, de jongens werden mannen
en meer dan ooit, vrienden voor het
leven. Het lijkt wel een sprookje.
Over sprookjes gesproken. Om ons
jubileum met alle Betekoppen te vieren
zetten we op zaterdag 1 februari een
reusachtige feesttent op voor ons
stamcafé de Rijnvaart.

De dresscode voor het jubileum
feest is: ”iets met sprookjes, maar
niet als elf, want zo gaat
Wasdajong?! zelf. Uiteraard zal er
een prijs worden uitgereikt aan de
leutigst verklede deelnemer. Met
optredens van onze vrienden van
het eerste uur: ”Tandsjen Bei” en
feestband ”Karambam” zijn we er
zeker van dat de tent spreekwoordelijk zal worden afgebroken. Voor wie
letterlijk met ons de tent wil komen
afbreken:
Op zondagmiddag 2 februari ben je
van harte uitgenodigd. Wij zullen
zorgen voor een lekkere kop soep,
een broodje en een paracetamolletje. (Mocht dat nodig zijn).
Drie weken later, ”mee die doagen”
zijn we uiteraard ook weer van de
partij en zullen we hier en daar
nogmaals stil staan bij ons Jubileum.
Net zoals de vorige 10 edities zullen
we ook dit jaar weer een spetterende show verzorgen in de stoet.
Een jubileumjaar zou voor
Wasdajong?! geen jubileumjaar zijn
als we zondags niet met een ongelooflijk schóóne wagen aan de start zouden verschijnen. Mochten er andere bouwclubs twijfelen of hun
wagen wel schóón genoeg is dit jaar: Rijd dan zeker even langs bij Wasdajong?! We zorgen er binnen 11
minuten voor, dat de wagen weer schóón genoeg is om verder te rijden. Tot zo ver dit stukje. Beter gezegd:
”da wast” heb er even schóón genoeg van. Tot ”mee die doagen”!
C.V. Wasdajong

Asjemenou,
was da nou?
Tsja oe moe me da nu eens gaon uitlegge. Da ist eiheluk nie. Het enige wa me dur
over kunne zegge is da het debuut van Asjemenou als ’n duveltje uit ’n doosje
geweest is! Kortom, voor ons een ongekend succes om als nieuwe loopgroep in die
’loodzware’ categorie Groepen C mee een 2e plaats naar huis te gaon. Iets wa da me
totaal nie aon an zien komme.
Tis daorom da me ook zekers dees jaar ons kop nie in ’t zand gaon steke. Me zijn
druk bezig mee uit te vogele hoe hoog da me de lat dees jaor kunne gaon legge.
Eén ding is zekers: me springe er ook dees jaor weer volle bak in. De eerste schetsen
zijn gemaokt en aon ’t prototype wordt hard gewerkt. Meer kunne me je op dees
moment nog nie vertelle, dus je moe ons maor komme bekijke tijdens dun
schoonsten optocht dun zondag in ’t Sas! Me vliege vast wel un keer voorbij of zo.
Carnavaleske groet en tot mee die doage!
ASJEMENOU
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Carnavalsdata
volgende 11 jaar
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
Carnaval 2029:
10, 11, 12, 13 februari
Carnaval 2030:
2, 3, 4, 5 februari
Carnaval
2031:
22, 23, 24,
25 februari

We gaan hetAlve Zolen
gevecht
aan!
Opbouwen en
d’

Bou

afbreken van
de wagens
Zondag 23 februari 2020. De mooiste
optocht van Zeeland trekt dan weer
door Betekoppenstad. Na vele maanden bouwen in de Leutfabriek en op
andere locaties worden die zondagochtend, vanaf een uurtje of acht, de
eerste praalwagens opgebouwd. Het
opbouwen vindt gezamenlijk plaats op
het Vlaanderenplein. Hierna rijden de
opgebouwde wagens naar het
Suikerplein.
Ook al vroeg in de ochtend trekt het
opbouwen van de wagens veel
bekijks. Hier is niets mis mee
natuurlijk. Het is mooi om te zien hoe
de wagens langzaam hun vorm
krijgen terwijl alle attributen op hun
plek gehesen worden.
Om te zorgen dat dit veilig kan
gebeuren, moeten er wel een paar
afspraken gemaakt worden. Pas goed
op jezelf en anderen tijdens het
opbouwen van de wagens. Blijf op
een afstandje kijken naar de wagen
die op dat moment opgebouwd wordt
(dan zie je het zelfs nog beter!) en
volg altijd de aanwijzingen van de
wagenbouwers op! Op deze manier
zorgen we er voor dat we de veiligste
(en schoonste) optocht van Zeeland
hebben!

Na al dat geblaf en gekef is het weer tijd om ons voor
te bereiden op de komende carnaval. Na een gezellige
BBQ kwamen we tot de conclusie dat het dit jaar
allemaal een beetje kleiner, beetje minder en een
beetje makkelijker moet.
Bouwen is uiteindelijk een gevecht tegen de tijd, een
gevecht tegen de kou en een ”gevecht tegen de
concurrenten”.
Daarom hebben we besloten om dit jaar het gevecht
letterlijk en figuurlijk aan te gaan.

We willen jullie dan ook allemaal uitnodigen om de
deze wedstrijd bij te wonen tijdens de stoet in
Betekoppenstad. We moeten hier en daar nog wel wat
aan onze conditie werken maar we hebben nog tijd.
Tot mee die daogen,
Bouwklup d’Alve Zolen

w klup
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Wat meer tijd voor
onze nieuwe hobby...
Beste Betekoppen,

Beste bewoners van de
Wilhelminalaan, Walstraat,
Rozenlaan, Stationsstraat, Poelstraat
en Westdam.
Net als voorgaande jaren worden de
carnavalswagens na het ontbinden
van de optocht op carnavalszondag
niet meer afgebroken op het
parkeerterrein van Albert Heijn aan
de Wilhelminastraat. Dit vindt al
enkele jaren plaats op het
Vlaanderenplein.
Gewijzigde route
Daardoor is ook al enkele jaren de
route, welke de carnavalswagens
volgen na de presentatie op de Markt,
gewijzigd.
De te volgen route loopt van de Markt
via de Zusterstraat, Wilhelminalaan,
Walstraat, Rozenlaan, Stationsstraat,
Poelstraat en Westdam naar het
Vlaanderenplein. Op het kaartje
hierboven vindt 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 enkele uren voordat
de ”mooiste 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 parkeren.
Wij vragen u te wachten met het
terug parkeren 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. Krijgt u visite?
Vraag dan of ook zij hier rekening
mee willen houden.
Na 18.00 uur kunt u uw auto weer
in de straat voor uw woning
parkeren.
Namens iedereen alvast heel erg
bedankt voor de medewerking!

Ja hoor, we zijn er ook weer
mee een bericht uit onze
bouwplaats.
Na een zeer korte, maar
heftige vergadering, waren we
er al uit, wat we dit jaar weer
eens zouden maken voor de
optocht. In nog geen uur tijd
hadden we een idee, een
tekst en zelfs al de muziek
bepaald. Nou, als het bouwen
ook zo voorspoedig gaat
verlopen, zullen we gauw
klaar zijn. Maar ja, dan
hebben we wat meer tijd voor
onze nieuwe hobby. Wat dat
is, zullen jullie wel zien de
zondag in de schoonste optocht.
Zoals vorig jaar al vermeld, zijn we het
over een andere boeg gaan gooien en
we hopen daar een slaatje uit te slaan.
Kosten nog moeite zijn gespaard om
toch weer iets leuks te brengen voor
al die duizenden kijkers op de zondag.
Maar ja, wij slaan ons er wel
doorheen, want een oud gezegde is:
”stoetlopen is afzien”.
Wij hopen jullie weer allemaal te zien
de zondag en wensen iedereen een
leutig carnaval toe.
De Beteblaoren

Deadline’s en Boer’n
da ga nie soamen!
Beste Leutvierders,
’k goan moar heliek meej de deur in
huus valle, me zien te loate mee un
stukje schriev’n veur de Leutigste krante
van Zeeuwsch Vloanderen en omstreken. En oe komt da noe vroage je je noe

af, ge weet ut toch al ruum van te
veuren? Wudder van stichting de Boer’n
zien nog wa nieuw ier in ’t Sas.
Deadline’s en Boer’n da ga nie soamen.
Want eerst moen de beeten nog van ’t
land, de koeien hemolken worden, de
verkens nog vreten heven en tehun-

woordug ehm me ut oek nog druk mee
staken. Lekker op dun trekker richting
Malieveld, moar doar loaten ze ons nog
verder in d’n stront zakken. Tussendeur
proberen wudder oek nog wa te
ontspannen, en doarom zien we toch
moar aan gank heschoten om een wagen
veur d’n leutigsten optocht van
Zeeuwsch Vloanderen te bouw’n. Ik
hoop da we nie te loate zien veur d’n
optocht, moar a ter een pintje op ons
stoat te wachten as beloning zull’n alle
Boer’n en Boerinnen wel op tied zien
dink ik...
Alaaaaaaaaaaaaf!

Beste Betekoppen,
Eigenlijk schrok ik even toen ik van de
week het verzoek kreeg weer een stukje
te schrijven voor de carnavalskrant
2020. Wat vliegt de tijd. Natuurlijk zijn
de bouwers al lang weer aan de slag om
het ons als jury straks weer erg moeilijk
te maken.
Terugkijkend valt mij steeds weer op hoe
mooi onze stoet elk jaar weer is. Wat
een kwaliteit wordt er geleverd. Dit is
iets om trots op te zijn. Al moeten we
met z’n allen wel de vinger aan de pols
houden. Ook wij als jury constateren dat
er geen groei meer in het aantal deelnemers zit. Laat een ”wake-up call”
uitgaan, met name naar onze jongeren.
De enkelingen, duo's, trio's, kwartetten
en groepen kunnen nog wat aanwas
gebruiken en wie weet groeien zij weer
door naar een echte bouwclub!
De carnavalsschool is hierbij al een
mooie eerste aanzet geweest...
Wij, als jury, kunnen een toename zeker
aan. Ook wij zullen ons weer voorbereiden op een hopelijk prachtig carnaval
2020. Wij zullen er zeker op tijd klaar
voor zijn en wensen jullie vanaf deze
plaats alvast veel succes toe in de
voorbereiding en straks weer in de
uitvoering, tijdens de mooiste optocht
van Zeeland.
Vergeet niet het reglement nog eens
goed door te nemen en houdt je vooral
aan de afspraken die hierin staan
vermeld. Vorig jaar hebben wij nog eens
uitvoerig uitleg gegeven omtrent de
werkwijze van de jury. De waardering
die wij afgelopen jaar ontvingen van
onze prins was letterlijk en figuurlijk een
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We horen ix, ix en nog eens ix?

Beste lezer Ier Zijme weer,

Bij het schrijven van het stukje voor de
carnavalskrant zijn we maar net
begonnen met bouwen voor de optocht
van 2020. Vorig jaar reden we met een
grote vrachtwagen door de straten van

Betekoppenstad. Je kon hem echter niet
missen en als je hem toch bijna miste
zorgde onze Gaston met zijn assistent
wel dat je ons zag...
Carnaval zal er weer snel zijn bij het
lezen van dit stukje en het feest zal weer
losbarsten in Betekoppenstad.

Wij, als Ier Zijme, weten nog niet of wij
hier ook zullen rondlopen, of misschien
naar een ander dorp gaan.
We hebben eens goed nagedacht en
denken er zelfs aan om terug in de tijd te
gaan, want je hoort vaak ”vroeger was
alles beter”. Ik heb begrepen dat ze in

een bepaald dorp zelfs speciale drank
hebben waar je niet slecht maar sterker
van wordt. Het enige probleem in dat
dorp is dat je steeds woorden hoort
met ix, ix en nog eens ix. Maar ja we
zien wel of we beslissen naar dat
andere dorp te gaan. En anders zien we
elkaar wel mee die dagen in Sas.
Veel leut gewenst
namens Ier Zijme

ééé moei’ons zien! springt
de Westkaoi over...
Veurig jaor de krant uitgevloguh,
dit jaor niets veurheloghu.
Op tijd ons stukje in de krant,
dah gaoh veej sneller
dan het herstellen van de Westkaoise damwand...
Meej de Westkaoi dicht
is sporten binnen ’t Sas wel verplicht!
Dah ehjn we heweten,
en we hebben zeker nieh stil gezet’n.
Bij het kanaol lag eerst ons weiland,
dah is nu omhubouwd tot een sporteiland.
Bootcamp hier, bootcamp daor,
wij maokten d’r eejl wah klaor
Klimmen, klauteren en hindernissen spring’n,
we zijn er zelfs bij gaon zingen.
Dit jaor echt veur dun allerlaotse keer,
Eéé moei’ons zien doet het ierna niej meer.
Tot meej die doaguh!
Eéé moei’ons zien!

De Koeters
uit Westdorpe

wensen alle betekoppen

een leutig carnaval!

”Beetje
om”
De button voor ’19/’20
Tja, het kon niet anders dat de button
dit jaar in het teken zou staan van een
kleine blok”kade”. Want wil je ff gaan
tanken of even een boodschapje doen
in Zelzate dan moet je een beetje om,
maar wil je naar Betekoppenstad
komen dan is het ook een beetje om.
Helaas hebben we er [even] mee te
maken.
De button is te koop voor €1,50 in de
diverse Sasse Staminees en bij de
leden van k.st. De Ventjes.
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De Erremenie van Lol en Leut:

Van dirigent naar fluiter...
Mee het vallen van de bladeren begint
bij menig Sassenaar het bloed sneller te
stromen. De dagen beginnen vervaarlijk
te korten. Men gaat zich opmaken voor
een hele dodde eindejaars-gezelligheid.
Van een nieuw gekozen prins naar een

goed gevulde schoen, een kruidig
gevulde kalkoen tot een onder luidruchtig vuurwerk verorberde berg
gepoedersuikerde oliebollen. Kortom, er
staat weer een drukke feestperiode voor
de deur...
En dat betekent in Sas dat er in vele
huishoudens al wat verder vooruit
gekeken wordt en de eerste voorbereidingen getroffen worden voor de 5
leutige dagen in februari. Zo ook bij de
vele muzikanten van de Vereenigde
Vrienden. In de kasten worden de mars
boekjes opgediept en begint men al eens
warm te blazen met een Kop of een
Maak zo van je neus nie. Naarmate de
carnavalsdagen naderen maken zij zich
als orkest op om de Prins en zijn
gezelschap te begeleiden, de optocht te
openen en het opkomende Betezaad in
stoetverband rond de Pomp te
begeleiden.
En de metamorfose van harmonie naar
Erremenie van Lol en Leut gaat dan ook
gepaard met een transformatie van
dirigent naar fluiter, dwz de leider die
middels een fluitsignaal aangeeft dat we
naar een nieuw nummer gaan of het
volgende café opzoeken of wat je zoal
nog kan afdwingen middels een
fluitsignaal. Onze Rezjee Suukerklont
heeft dit vele decennia gedaan. De
laatste paar jaar mochten we Maddy
volgen. En in navolging van Rezjee zal ze
dan wel geen Suukerklont, maar Zoetje
(of hoe noem je zoiets op z’n Sas,
suggesties zijn welkom) heten.
Voor velen zijn de vijf dagen ook een
grote reünie, zo ook voor de
muzikanten. Vele gastmuzikanten
versterken deze dagen ons orkest.
Uiteraard ook langs deze weg: hartelijk
dank daarvoor. Hoe meer zielen hoe
meer muziek.
Allez tot mee die doagen,
Uw immer muzikaal gezoete
Erremenie van Lol en Leut

Het wordt tijd dat wij weer eens winnen!
Betekoppen,
(en andere lezers natuurlijk ook)...
Donderdag 7 november, slecht weer,
veel tijd, ideaal om het stukje voor de
Betekop te schrijven. Ruim voor de
deadline van 24 november. In een
overmoedige bui heb ik mezelf aangemeld om dit jaar het stukje te schrijven
en dat valt nog niet mee. Tandsjen Bei
bestaat al even en, voor zover ik het mij
herinner, hebben wij al die jaren een
stukje voor de Betekop geschreven. Ik
denk dat alles over ons zo ongeveer wel
verteld is. Maar ik ga mijn best doen.
Al die jaren (vorige carnaval voor de 37e
keer) was Tandsjen Bei present. Met
goede en (soms) minder goede muziek,
geslaagde en minder geslaagde acts, goed
weer en vreselijk slecht weer maar altijd
met een grote inzet en gedrevenheid.
Heroïsche optredens, wie herinnert zich
Kapitein Rooibos samen met Maikel
Harte niet? Daverende afsluitingen van
het carnaval in de Ouwe Brug of de

Rijnvaart. Dat waren ook onze hoogtepunten. Vorig jaar, als Hard-rockers met
ontzettend goede muziek, hebben we
ons weer helemaal kunnen uitleven. Het
publiek vond het geweldig. Ook
volgende carnaval zullen we er weer
zijn, nu met iets geheel anders.
Het idee is er, nu de uitwerking nog,
maar onze muzikaal leider is al druk
bezig met het schrijven van nieuwe
muziek, dus het zal vast weer goed
komen. Andere bands kunnen de borst
natmaken voor het Dweilbandfestival.
Het wordt tijd dat wij weer eens
winnen. Ondanks de kleur van onze
outfits zullen we laten horen dat we op
muzikaal gebied geen groentjes meer
zijn.
Drie dagen los gaan met carnaval gaat
niet in de koude kleren zitten.... Zaterdagavond, ’s maandags de hele dag en
dan ook nog de dinsdagavond alles geven
wordt wat veel. Daarom hebben we
besloten om de dinsdag niet meer te
spelen, jammer, jammer maar het is niet

anders, we worden met z’n allen steeds
ouder. We gaan niet voor meer maar
voor (nog) beter.
Vanzelfsprekend hopen we volgend jaar
ook op dinsdagavond te kunnen spelen,
een paar goede jonge muzikanten extra
zouden zeer welkom zijn. Wie zich

geroepen voelt om bij ons te komen
spelen, wordt met open armen
ontvangen. Spreek ons even aan met die
dagen.
De mannen en vrouwen
van Tandsjen Bei
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Wa gaot worre? Iets mee pluime
of veren...
Betekoppen,

’t Is alweer dun 12de keer damme
naomes WMDE un stukjen mogen
schrijven voor dun schoonste krant van
’t Sas. Ja, en da betekent dus damme
ons 1ste jubileum (11 jaor) achter de
rug en. En Betekoppen, da was nogal
een jaor.

Un machtig feesjen bij Carlo, waor eel
carnavalminnend Sas op af leek gekomme, gevolgd door un ”Reus”achtige
polonaise binst den optocht, alwaor
ook menigeen bij aansloot. En om
carnaval af te sluiten, had Carlo (van
De Rijnvaart) als surprise, d’n enige
échte koning van de polonaise,
namelijk Johhny Ruijsdael, wete te
strikken voor un optreeje d’n dinsdagavond. D’r kost heen muis meer bij,
zo veel volk wast er op afgekomen.
Voor ons un zeer passend afscheid van
un meemorabul jaor.
Maor gelijk un goeie koning betaomt, is
reheren vooruit zien. En da begost
eigeluk al op ’t opstel terrein afgelopen
jaor. Want onze koning stond daor
schoon als middelpunt opgesteld.
Zonder te stoeffen, kunne me wel

stelluh, da de bewegingen van dun
koning zeer in de smaok vieluh. Helaos
kregen me net voor ut vertrek van de
optocht te maoken meej un kleine
techniesse tegunslag waordeur d’n
koning nie zelluf dun optocht kost lopen.
Maor goed, da hoort er ook bij.
Me gingen dus gelijk dun koning, nie
neffust onze schoenen lopen. Maor me
waore allemaol zo trots als een…………
op het resultaat. (……. staat voor zelf in
te vullen. Dat is nie zo moeilijk eej?).
Maor wa gaot ut dan worre vant jaor?
Kleinen hint, ’t is iets mee pluimuh of
veren. Voor un stel oenders of kiekens,
zoals sommige mensen ons wellicht
zien, moet da niet al te moeilijk zijn om
daor iets leutigs meej te maoke. Leg-,
scharrel-, sier- of plof-variant, daar
zijmme me nog nie helemaol an uit.
Maor me en wel vertrouwe damme
daor un sjuuste mouw an kunne breije.
We zien julder gern binst de optocht of
misschien al wat eerder in de bouwplaats op de kijkdag.
Tot meej die daoge,
De manne, vrouwe en kinders
van Wie Me Daor En!

Wacosta?

We schuiven door
Betekoppenstad!
Helaas viel niet bij iedereen onze
olie-, en gaswinning in de
(koffie)smaak. Maar we zitten niet
bij de pakken neer en schuiven
alles opzij deze carnaval.

Bèste Betekoppen,
Wacosta zal ook dees jaor 2020 weer opduiku int Sas mee tun maondag van
carnaval, Zottemaondag dus,maor as wa, da zan juldur wel zien en ooru.
Mezijmmu op ut momènt dur nog nie uit wan wemoemmu nog vurgaodurru
ierovur.
Ank di schrijf ist nog maor
21 novèmber maor die
Redactie van die Betekop
wil tidalèn vóór teind van
de maond. Maor, zij nie
bevreesd, dur za
donhutwijfult wèl iets uit
een of andurrun oet
kommu... Joor nog
vanons.
Tot mee tie daogu
Carnavalsbende Wacosta

Na een goeie brainstorming met
de bouwteams in onze club,
hele congreszalen te hebben
afgehuurd, is er een anonieme
planning tevoorschijn gekomen.
Er wordt niet voor niets alles opzij
geschoven, we schuiven straks door de
straten van Betekoppenstad!!
En we gaan een tikkeltje, ietsje
pietsjegroter, langer en hoger...
Hoe???
Geen Flauw Idee...
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Programma 2020
Donderdag 20 februari
18:30 u. Ziekenbezoek en uitreiken van fruitmandjes in
ziekenhuis ”ZorgSaam”

Vrijdag 21 februari
13:00 u. Bezoek aan basisschool ”De Statie”
door de Raad van Elf
15:00 u. Bezoek aan de ”Redoute”
18:00 u. Ziekenbezoek en uitreiken van fruitmandjes in
Betekoppenstad
21:00 u. Laatste inspectie van de cafés voor Carnaval 2020

Zondag 23 februari
14:00 u. Vertrek grote carnavalsoptocht vanaf het
Suikerplein.
Route: Canadalaan – Poelstraat – Stationsstraat –
Westkade – Bolwerk – Watermolenstraat –
Brandspuitstraat – Kleine Markt – Noordstraat –
Markt (ontbinding) – Zusterstraat – Wilhelminalaan
– Walstraat – Rozenlaan – Stationsstraat – Poelstraat
– Westdam – Vlaanderenplein (Leutfabriek)
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 24 februari
Zaterdag 22 februari
13:00 u. Verzamelen bij ”De Statie” (Canadalaan) voor
ophalen van de Prins
13:25 u. Vertrek optocht naar het Prinsenhof voor het
ophalen van de Prins en Jeugdprins
13:45 u. Vanaf het Prinsenhof in optocht naar het
voormalig Gemeentehuis
14:15 u. Overhandiging van de sleutel
door de Burgemeester
14:25 u. Opening van carnaval bij ”Het Beetje”
14:30 u. Aanvang ”Betenjacht” voor de kleintjes
bij de Sasse horeca
14.45 u. Aanvang ”Betenspeurtocht” voor de jeugd
(10 tot 16 jaar) start vanuit het Schippershuis
14:45 u. Openingsreceptie ”CARNAVAL 2020” in
de Reseda. Gezamenlijk uitbrengen van een toast
en prijsuitreiking van de laatste 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” en ”Betenspeurtocht”
18:00 u. Ontvangst Raad van Elf en genodigden in het
Industrieel Museum
18:50 u. Vertrek naar ”De Statie” voor Michelangelo’s
Leutige Dinnershow
19:00 u. Aanvang Michelangelo’s Leutige Dinnershow in
”De Statie” m.m.v. Jacco Ricardo
19:00 u. Aanvang jeugddisco
20:30 u. Einde Michelangelo’s Leutige Dinnershow
Aanvang kroegentocht langs de Sasse horeca
21.00 u. Prijsuitreiking Betenspeurtocht tijdens de Jeugddisco
22:00 u. Einde jeugddisco
01:00 u. Sluiting café’s

10:00 u. Aanvang Leuren
13:00 u. Aanvang Dweilbandfestival
13:30 u. Uitreiking prijs ”Leutigste Leurder” en
”Leutigste act” in de Narrentempel
14:30 u. Aanvang 55+ middag in ”De Statie”
m.m.v. Jacco Ricardo
18:00 u. Prijsuitreiking ”Beste dweilband” bij
café de Watergeus
18:00 u. Einde 55+ middag
19:00 u. Aanvang jeugddisco
20:00 u. Aanvang kroegentocht door Betekoppenstad
22:00 u. Einde jeugddisco
01:00 u. Sluiting café’s

Dinsdag 25 februari
13:30 u. Uitdelen toeters etc. aan kinderen
bij ”De Statie”
14:00 u. Start ”Miniparade” (kinderoptocht)
vanaf ”De Statie”
15:00 u. Uitreiking prijzen kleurwedstrijd in ”De Statie”
Uitreiking prijzen ”Miniparade” in ”De Statie”
16:00 u. Aanvang kleine 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 café’s, aansluitend ”samenzang”
rond de pomp op de Markt
01:30 u. Einde carnaval 2020

Eventuele veranderingen
in het programma zullen
zoveel als mogelijk via de pers
bekendgemaakt worden
alsmede via de Facebookpagina
van C.S.de Betekoppen
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Even voorstellen:

Jeugdprins

Yoran I

Hoi, mijn naam is Yoran de Putter en
ben dit jaar gekozen tot jeugdprins. Ik
ben 12 jaar. Ik hou ontzettend veel van
buiten zijn en een potje voetballen. Ik
zit in de brugklas op het
Lodewijkcollege in Terneuzen. Ik zit
zelf in de jeugdraad Der Betekoppen
samen met super aardige kinderen.

Ik ben vanaf mijn geboorte opgegroeid
met carnaval, mijn vader Bennie de Putter
is lid van De Betekoppen en was er 7 jaar
hofnar. Mijn moeder bouwt samen met
vriendinnen hun eigen wagentje voor de
optocht. Nu een paar jaar later zit ik zelf
ook in de Jeugdraad. Dit jaar is mijn 3e
jaar en ik ben super blij dat ik de
Jeugdprins van Betekoppenstad mag zijn
samen met mijn vader. Hij is dit jaar voor
de 4e jaar Prins Carnaval. Ik ben blij dat
we allebei tegelijk samen Prins en
Jeugdprins mogen zijn.
Ik heb super veel zin in aankomend
carnaval, lekker met de jeugdraad een
feestje bouwen. Gewoon net als ieder jaar
lekker gek doen. Met ons eigen wagentje
in de stoet meedoen en er een feestje van
maken.
Jeugdprins Yoran I

!
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Met trots mogen wij mededelen dat er vanuit Sas Noord een sponsor
is gevonden om schitterende ”hoodies” beschikbaar te stellen aan onze
jeugdraad. Via deze weg willen wij Stichting SHAKI hier hartelijk voor bedanken!!
Heel veel leute mee die daoge, de jeugdraad loopt er in ieder geval warmpjes bij!
Ook bedanken wij graag Peer Vinke voor al ’t drukwerk!!
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Carnaval 2019
was een
geweldige tijd!
Hallo jeugd van Betekoppenstad,
We begonnen zaterdag met het ophalen van de Prins.
We verzamelden bij de Statie en daar deelden we de
ballonnen uit. Er waren veel enthousiaste kinderen
die om een ballon kwamen. Onder begeleiding van de
Strietband en de Erremenie van Lol en Leut
vertrokken we naar het Prinsenhof voor het ophalen
van de prins en de jeugdprins. Prins Benito I en prins
Tycho konden meerijden in de koets naar het
gemeentehuis op de Westkade. Zij werden gevolgd
door een kleurrijke stoet kinderen en volwassenen.
Op het balkon van het gemeentehuis werd de sleutel
van Betekoppenstad aan Prins Benito I overhandigd
door burgemeester Lonink. Na de officiële opening
van Carnaval werden bij ’het beetje’ de ballonnen
opgelaten. We zijn natuurlijk weer razend benieuwd
hoe ver ze dit jaar zullen komen en wie er met mooie
prijzen naar huis zal gaan.
Voor de kleintjes was er dit jaar de Betejacht met
allerlei spelletjes in de café’s en voor de tieners was er
de Betespeurtocht. De tieners van de jeugdraad zaten
in de café’s met leuke, maar soms lastige
carnavalsvragen. Rond vier uur was het de afsluiting
in de Narrentempel, waar we met z’n allen ’De kop
van een beet’ hebben gezongen onder begeleiding
van de Erremenie van Lol en Leut. Op dat moment
was ook de prijsuitreiking van de Betespeurtocht.
Daarna had de jeugdraad even pauze en konden we
samen een hapje eten. Om 19.00 uur begon de
jeugddisco, waar alle jeugd van Sas naartoe kon
komen. DJ Highlo verzorgde de carnavalsmuziek en er
werd flink gedanst, gehost en polonaise gelopen. Het
was gezellig druk en iedereen heeft het goed naar zijn
zin gehad. Om 22.00 uur was het alweer afgelopen en
zat de eerste dag van carnaval 2019 er alweer op.
Zondag hadden we de grote carnavalsoptocht. We
stonden dit jaar weer op onze eigen wagen en hadden
het erg naar ons zin. We mochten gooien met confetti
naar alle mensen die aan de kant van de weg stonden
te kijken en dat vonden we erg leuk. Natuurlijk
hebben we ook flink staan dansen en hossen op de
wagen. Die ging er flink van heen en weer. Het
waaide hard, maar dat mocht de pret niet drukken.
Het was een superleuke middag.
Op maandagochtend was het leuren, maar we waren
daar niet als jeugdraad bij aanwezig. Velen van ons
waren er wel om te kijken naar de leurders, maar dat
was met een klein groepje of met familieleden.
Maandagavond was er van 19.00 tot 22.00 uur weer
de jeugddisco. Dat was weer dolle pret met veel leut,
met de muziek verzorgd door DJ Highlo. Het was
weer gezellig druk en dankzij een aantal vrijwilligers
van Sas Actief en moeders van de jeugdraad, werden
we voorzien van drank en lekkere hapjes.
Dinsdag was het alweer de laatste dag van deze
carnaval. Dit is voor de Betezaadjes altijd een geweldig
feest. Aan het begin van de middag kunnen alle
kinderen toeters en vlaggetjes ophalen en eventueel
een inschrijfnummer halen voor de wedstrijd van best
verklede kinderen. Om twee uur begon de
miniparade, waarbij de jeugdraad op hun eigen wagen
mocht om vooraan de parade te rijden. We werden
gevolgd door heel veel kinderen, groot en klein. We
hadden dolle pret en genoten ervan om zoveel
Betezaadjes te zien genieten. Na de optocht was er de
prijsuitreiking van de kleurwedstrijd en de
Miniparade in de Statie. De jeugdraad staat dan samen
met Prins Benito I op het podium. Het was fantastisch
om te zien hoe hard iedereen z’n best had gedaan om
zich zo mooi mogelijk te verkleden.
We hebben een geweldige carnaval gehad en hebben
nu al heel veel zin in carnaval 2020! We hopen jullie
dan zeker ook weer te zien in Betekoppenstad bij de
Betespeurtocht, de grote optocht, de jeugddisco of bij
één van de andere activiteiten. Zijn jullie er dan ook
weer bij???
Alaaf, alaaf, alaaf!
De Jeugdraad

De Sasse Leutesnokkers en grijze
zakleverancier KOMO zijn voorlopig uit
elkaar. In een vorige editie is de
teleurgang van het grijze elite zakje uit
en te na beschreven. De milieupolitie(-k)
heeft plastic verbannen. De vrije val op
de beurs heeft er dan ook toe geleid dat
onze 'golddiggers (=geldwolven)'
Leutesnokkers hun heil ergens anders
zijn gaan zoeken. In deze tijd van een
snel veranderend beeld over
duurzaamheid hebben ze waarschijnlijk
een nieuwe bron van vermaak ende
winstbejag gevonden. Het miljoenen
Euro's slurpende Formule 1 circus is
neergestreken op Zandvoort. Echter zich
niet realiserend dat de motoren niet aan
de nieuwe CO2, PAS, PFAS, PFOS of
andere chemische uitstoot normen
kunnen voldoen. En Herengrachten
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De Betekop t terug: 2019
En ook na zo’n 25 jaar Terugblikken
blijft het moeilijk om zo’n eerste zin te
componeren. En dan snap je gelijk
waarom uw ’chroniqueur des carnaval’
steeds dat begin uitstelt. Dit jaar wel een
geruststellende mededeling van de
redacteur-opmaker: hou je een Beetje in,
we zijn ver vol. Nou had ik me voorgenomen eens een stevige analyse te
maken van de carnavalsmuziek door de
jaren heen, maar dat gaat voor een
volgende keer zijn.
Ik pak mijn opschrijfboekje erbij en maar
eens kijken hoe wij in Sas de Leutperiode hebben doorgebracht. De voorbereidingen waren weer intensief en zeer
divers. Zomaar in willekeurige volgorde.
Het weer. Hoeveel uurtjes wordt daar
niet aan besteed? En hadden we in
vroege jaren Armand Pien of onze lokale
Weerman Willy, het was toch altijd maar
afwachten. Nu wordt dagelijks gekeken
naar de meerdaagse voorspellingen op
de Buienradar. Weken van te voren. En
ook dit jaar waren de voorspellingen niet
super: wind, regen, lage temperaturen,
kortom beestenweer... terwijl de dagen
naar de carnaval toe bijna zomers waren
tot wel 20 graden. Ik kan u geruststellen, ondanks de voorspellingen, op de
juiste momenten was het gedurende de
5 dagen weer prima weer: regen en
storm in de avond- en nachtelijke uren
en overdag prima feestweer. Gelukkig
zijn de Weergoden toch ook feestvierders, want onevenredig vaak goed weer
bij carnaval. (Tijdens het schrijven van
deze zin heb ik wel even een stukje
blank hout afgeklopt, want je moet de
Goden uiteraard niet verzoeken...).
Wat viel nog meer op tijdens de
voorbereidingen? Ook dit jaar weer
enkele jubilarissen. En dat betekent,
feesten! 11 jaar ”Wie me doar en” (die
kregen het voor mekaar om foto’s van de
Polonaise-party alsnog in de Betekop te
krijgen, zonder predikaat véééél te laat)
en wat later in het jaar ”De Gabbepappers”, hoe jong die snotneuzen ook zijn,
een feestje optuigen in clublokaal de
Rijnvaart kunnen ze!
En elk jaar weer de vraag: hoe is het met
de horeca? Niet zo zeer kwalitatief, want
dat is wel in orde. Maar kwantitatief,
zijn er die de deur gesloten houden, of
komen er nieuwe bij? De Speye hield dit
jaar de deur gesloten en ook Jan Sex of
sorry, the Blitz heeft het slot niet van de
deur gehaald. Een nieuwe loot aan de
boom, was de zaak naast de pizzeria.
Met stoom en kokend water is dit café
door de burgervader vergund en was de
verf net op tijd droog om ook op de
Westkade weer een tussenstop te
hebben.
Naast welke cafés is het ook de vraag
wat gebeurt er allemaal voor extra’s in
de aanloop naar... d’Ouwe Brug had een
speciaal wagenbouwers menu, zodat na
de noeste arbeid aan de wagen er ook
een eenvoudige edoch voedzame maaltijd genuttigd kon worden tijdens de
pilsconsumptie. De Rijnvaart had met

zijn 2 jubilarissen al een mooi voorafje,
maar ook de 2e uitgave van de Carnavals
TOP111, de generale repetitie van den
Kleinste (of was het toch een uiterst
geheime undercover actie in opdracht
van het centraal polit buro voor MI5???
altijd spannend met Dad’s Army).
Ook in Next Door een generale repetitie, een House-warming-party. De tijd
dat we alles op z’n Sas aankondigen ligt
al even achter ons.
En hoe maak je kenbaar wat je gaat doen
in de optocht? Dat wordt ook steeds
meer een ’dingetje’. Zo zijn er cafébazen, die de social media ’overbelasten’
met uitbundige filmpjes over de komst
van de Postcode(k)loterij naar Betekoppenstad, spannend tot zondag want dan
was de trekking. Uiteraard is ook de
Betekop de plek waar je een tipje van de
sluier optilt. Of via een kijkje achter de
schermen met een Facebook, Instagram
of lokale media filmpje. Of je vraagt een
gerenommeerd zanger om het thema
van jouw wagen op muziek te zetten.
Sjacko de Braal die samen met de
Sloebers het oude Boudewijn de Groot
nummer Het Land van Maas en Waal
vertaalde naar Het Land van Sas van
Gent, een echte muzikale klapper. En
waarschijnlijk een voorbode voor de
komende jaren om eigen muziek in te
zetten bij de carnavalsbeleving.
Een andere manier om de mensen te
laten zien waar je allemaal mee bezig
bent is het klassieke wagentjes kijken. In
vroeger jaren een dagtaak om als Raad
van 11, het college van B&W en een
enkele cafébaas langs alle bouwplaatsen
te gaan. Nu een stuk eenvoudiger, De
Sloebers in Philippine, De Betebloaren
bij René en de rest lekker in de Leutfabriek. Het college van B&W was door
een griepgolfje aardig gedecimeerd,
maar gelukkig was de rest van Sas goed
vertegenwoordigd om de bouwers een
hart onder de riem te steken.
Een steeds terugkerend gespreksonderwerp in het Sas onderweg naar de
carnaval zijn de verschillende bouwers.
Bij wie loopt het lekker, bij wie zit het
wel erg tegen, of wie valt eraf?
Verontrustend waren de afzegging van
de Sluiskilse Leuters en ook de geruchten dat de Deurdouwers het niet gingen
redden. Gelukkig is dat laatste niet uitgekomen. Weliswaar niet helemaal de
wagen die ze in gedachten hadden, maar
een reprise van een oud wagentje was
toch voldoende om ook deze groep aan
de start te hebben. Chapeau jongens, dat
jullie niet gekozen hebben om niet te
rijden. En ook nu weer wat nieuwe,
kleinere groepjes. Oud-bouwers die geen
tijd hebben voor een grote wagen, maar
toch willen bouwen. Klein, maar fijn.
En zoals al genoemd, het blad voor
Schrijvend Carnaval De Betekop. Dit jaar
voor het eerst met de nodige kleur en
lekker vroeg. En met een steeds
prominentere plaats voor de Jeugdraad.
Met Prins, Prinses, raadsleden, nar en
nu ook Plisie. Toekomst ziet er rooskleu-

rig uit. En schrik niet als je op een zaterdagmiddag in je stamcafé gek wordt van
de vele liedjes die Kriskras, maar met
een gemeenschappelijk thema door de
boxen schallen: de lokale club is op zoek
naar het juiste deuntje voor op de wagen
of bij de act. En als je het helemaal treft
zie je de nieuwe Roedolf Noerejev of
Hans van Manen door het café zwieren,
oefenend op een bijbehorend dansje.
En na al deze voorbereidingen, inschrijven. De leden van de Raad zitten een
vrijdag en zaterdag met nummers en
reglement klaar om de optocht van
deelnemers te voorzien. En maar hopen
dat er weer genoeg inschrijvers zijn. En
gelukkig ook dit jaar voldoende animo.
De leerlingen van de carnavalsschool
hebben zich ook gemeld voor een
optreden in de Tocht de Tochten. Jong
geleerd is... En we hebben ze nodig!
De grote wagenbouwers hebben nieuwe
aanwas nodig om die gigantische creaties elk jaar weer door de dreven te laten
rijden. En dan blijkt dat je in al je concentratie vergeet dat je om mee te rijden
een nummertje nodig hebt, en dat je dat
voor 18.00 uur ophaalt en niet 18.01
uur. Dus de Ventjes, de latere winnaars,
stonden bijna langs de kant. Predikaat te
laat!! Gelukkig was er in het reglement
een hardheidsclausule opgenomen, maar
om die te vinden moest er toch wel even
gezocht en gediscussieerd worden. Over
een nummer gesproken. Het enorme
witte plakkaat is al jaren een fenomeen
dat bij menig bouwer wat gefrons
oplevert. Je bouwt iets met een enorme
aandacht voor details, qua vorm, qua
kleur en dan... zo’n lap karton, totaal
verstoken van enige elegantie. Ik
vergelijk het met de sprinters op de 100
meter. Je traint een eeuwigheid om een
honderdste van een seconde sneller te
zijn, je trekt een superlicht gewicht,
aerodynamisch gevormd pakje aan en
dan op het moment suprême wordt je
door de Bond gedwongen een lap stof
met ouderwetse veiligheidsspelden op je
shirt te zetten. Maar ja, traditie, dus...
En dan op naar de dagen zelf. In de
week vooraf de vele rituelen die komen
kijken bij een goede voorbereiding, van
voldoende boodschappen in slaan, een
pre-party in het clubhuis, meehelpen het
clubhuis inrichten, de juiste kostuumpjes
ophangen, op tijd vrij vragen van de
baas... kortom CARNAVALSTRESS!!
Dit jaar op donderdag al een eerste
juryrapport opgesteld, welk kind van de
buitenschoolse opvang had het mooiste
hoedje gemaakt in de Carnavalsschool.
En zo zouden er nog vele juryverslagen
opgemaakt worden. Het gros het volgend
jaar met de uitslag in de Betekop. En op
vrijdag het eerste echte carnavalspintje
tijdens de eerste kroeginspectie. Met
goed weer, veel volk, en belangrijk: jong
en oud door elkaar, de eerste leuke
creaties, naast de traditionele groepen in
de clubkleuren. De avond werd door een
fantasierijk winkelaar afgesloten met het

plaatsen van een winkelwagentje op de
lamp van de pomp. Leuk of vandalisme?
Op zaterdag komen de vele klassieke
momenten voorbij, ophalen Prins,
ontvangst op het gemeentehuis, waarbij
de nieuwe inrichting door North Sea
Port bij het prinselijk gezelschap even de
mond deed openvallen... daar was geld
ingestoken, prachtig gerenoveerd, een
hoofdkantoor waardig.
De jaarlijkse receptie vond echter plaats
in het Industrieel Museum. Een stroom
van waarderingmedailles, een extra rol
voor d’Erremenie die meerdere liedjes
ten gehore bracht met een lange polonaise voor de receptiegangers. De Club
van 111 met nieuwe bestuursleden en
nieuw elan om de carnaval te blijven
ondersteunen. Een burgemeester die de
commissaris van de Koning, afkomstig
uit Bergen op Zoom, uit gaat nodigen om
te laten zien dat de Betekoppen er ook
wat van kunnen. Onze Grootvorst, zoals
altijd kort en bondig, wist de Prins er
fijntjes aan te herinneren dat Prinsen
slechts passanten zijn, maar een
Grootvorst ben en blijf je... Het college
van B&W was zeker niet compleet
vertegenwoordigd. Na de verkiezingen
zijn er wel een hoop bijgekomen, maar
blijkbaar niet allemaal carnavalsminded.
Onze vrouwelijke wethouder had zich
wel uitermate goed voorbereid, 3 (!) uur
kapper en een jurkje wat erg zomers
aandeed. Aan dit college werd ook de
vraag gesteld om de entreeborden van
Sas tijdens die dagen te vervangen door
’Betekoppenstad’, de toezegging om dit
op te pakken ligt er. Nu maar kijken of
het past in een of andere gemeentelijke
verordening.
En dan op naar de boerenmaaltijd, een
culinair hoogstandje wat je niet wil
missen. En dan gedurende de maaltijd
een live-optreden van de Grootvorst, die
op het podium een hometrainer beklom
en in een uitgebreide conference de
Carnaval beschreef als een belangrijke
wielerwedstrijd.
En na deze literaire uitspatting... de
café’s opzoeken, de zondag voorbereiden. Zoals al vaker gememoreerd, deze
dagen worden via de nodige media zo in
beeld gebracht dat uw persmuskiet van
dienst weinig aan deze beeldenstorm
heeft toe te voegen.
De optocht werd in prachtig weer
gereden, met een hoogstaand nivo en
veel publiek. Helaas hadden enkele
creaties wat pech, verschillende lekke
banden, een pracht creatie die door z’n
wielen zakte (de kinderen konden
gelukkig de optocht wel uitlopen) of een
lege accu. Pech, maar dit mocht de pret
verder niet drukken.
Ook de maandag en dinsdag verliepen
heerlijk volgens plan. Prachtige acts,
goede muziek, veel volk... kortom
2 pracht dagen. En na afloop op en rond
de pomp de nodige emotie, een traan en
een lach en de wederzijdse belofte...
volgend jaar zijn we d’r weer bij!

