Alle ”Beetjes”
nog aan toe!

In deze Betekop ook:

interview met een
onderscheidende
burhemeester Jan

Iedereen die wel eens carnaval heeft gevierd
in Betekoppenstad heeft hem wel eens
gezien, gehoord, ontmoet of gesproken.
”Onze Jan”... Een carnavalsvierder pur sang,
gewoon lekker vieren zoals een échte Betekop
dat doet!
Enfin, lees er alles over in het interview...
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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
carnavalvierend Betekoppenstad.
Iedereen die op wat voor wijze dan
ook een bijdrage aan deze krant heeft
geleverd willen we langs deze weg
bedanken. Jullie maken het meer dan
de moeite waard om deze krant van
boven tot onder van voor naar achter,
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 18e kleurplaat en uiteraard
ook Paul Schelstraete en diverse andere
leden van Fotokring Sas van Gent voor
de foto’s die ook dit jaar weer gebruikt
mochten worden. Tevens willen we
Frank danken voor zijn uitgebreide
Terugblik 2020!

Carnaval 2022:
26,27,28,01 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:
6,7,8,9 februari
Carnaval 2028:
26,27,28,29 februari
Carnaval 2029:
10,11,12,13 februari
Carnaval 2030:
2,3,4,5 maart
Carnaval 2031:
22,23,24,25 februari
Carnaval 2032:
7,8,9,10 februari

Namens de redactie wensen
we jullie veel leesplezier toe!
Met carnavaleske groet: Marcel, Michel,
Valerie, Anouk, Olav en Eddy

Voor de kalender:

11-11-2022
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Complete programma
voor carnaval, foto's, 111,
pagina van de Club van
jury-uitslagen van alle
optochten, links naar enz.
groepen, dweilbands
Bezoek ons ook
op Facebook en
wordt ook lid
van onze pagina!!
https://nl-nl.faceboo

k.com/c.s.debetek

oppen.betekoppenst

csdebetekoppen
jeugdraad_betekoppen
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Kijk ook eens naar de
Betekoppen-Fotosite.nl,
boordevol foto's van het
Betekoppen-carnaval en een
archief met meer dan
15.000 foto's vanaf 1996
en foto's uit de ”oude doos”!
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Alle Beetjes nog aan toe!
Beste Betekoppen,
Wat krijgen we dit jaar allemaal voor onze kiezen! Dat had toch
niemand kunnen bedenken, toen we op vrijdag 21 februari 2020
aan de vooravond stonden van het carnaval. De dagen van lol leut,
waar we ieder jaar weer met z’n allen reikhalzend naar uitkijken.
Die vrijdagavond waren er al de eerste voortekenen, dat er een
tegenslag aan zat te komen. Er werd een storm voorspeld voor de
zondag, de dag van onze optocht. In allerijl werd er een overleg
gepland met de bouwers op de zaterdagochtend in de Statie. Ook
burgemeester Lonink werd telefonisch geraadpleegd. Uitkomst van
het overleg was, dat we op zondagochtend weer bij elkaar zouden
komen. De burgemeester kwam ook en hij zou de knoop doorhakken,
indien dat nodig mocht zijn.

In de nacht van zaterdag op zondag werd het al duidelijk, dat het
niet goed ging komen. De wind trok steeds verder aan en in de vroege
zondagochtend was het duidelijk, dat de optocht niet gereden kon
worden. Het Dagelijks Bestuur van de Betekoppen kwam in alle vroegte
bijeen en het besluit werd genomen om de optocht niet door te laten
gaan. Een logische beslissing, gezien de weersomstandigheden, maar
wel een pijnlijke. Overigens gaven we met z’n allen wel een geweldige
invulling aan deze dag en maakten we met elkaar weer mooie
herinneringen. Het was een dag, in alle opzichten, om nooit meer te
vergeten...
Wel namen we op diezelfde zondag met elkaar de beslissing, om de optocht
op een later tijdstip alsnog te rijden. Op die manier, was het vele werk van
iedereen, toch niet voor niets geweest. Zaterdag 14 maart werd als dag
geprikt, waarop de optocht alsnog gereden zou worden.
In een klein comité werden er plannen gemaakt, om een leutige
invulling te geven aan deze bijzondere dag. Het lot besliste ook nu
anders; op 12 maart om 15.00 uur werden in een extra journaal de eerste
coronamaatregelen afgekondigd. Hierdoor kon de optocht opnieuw niet
gereden worden. Dit keer was het geen uitstel meer, maar een definitief
afstel; dat hadden we met z’n allen nog nooit meegemaakt. Geen optocht
die dit jaar door Betekoppenstad trekt.
De coronacrisis nam steeds grotere vormen aan en we
kregen er allemaal mee te maken, van jong tot oud. Mensen
werden ziek en kwamen soms te overlijden. Ook Betekoppen
ontsprongen de dans niet. Carnaval kwam ook in een slecht
daglicht te staan als superverspreider van het coronavirus.
En dan kwam ook op 21 mei het droevige bericht van
het plotseling overlijden van Pascal de Rijcke, “Rijk”. Een
carnavalsvierder in hart en nieren die vol in het leven stond,
een bouwer pur sang. Zijn clubje “Wie me daor En!” was zijn
ziel en zaligheid. Betekoppenstad kreeg opnieuw een dreun
te verwerken. Ooit liepen we, toen we nog op de lagere school
zaten, samen in de optocht: Pascal, Barry, Aswin, Johnny en ik.
We waren allemaal al op jonge leeftijd besmet geraakt met het
Betekoppenvirus.
De moeilijkste beslissing moest dan nog genomen worden m.b.t.
het carnaval 2021. Op 19 september 2020 namen we als bestuur van
carnavalsstichting De Betekoppen het besluit, dat er onder onze
verantwoordelijkheid geen fysieke en openbare carnavalsactiviteiten
worden georganiseerd. Kort samengevat: Carnaval zoals we dat sinds
jaar en dag gewend zijn met elkaar te vieren, gaat niet door. Een
besluit, waar we toen en nu nog steeds achter staan.
Het niet doorgaan van carnaval, zal voor velen ook een financiële
tegenvaller betekenen. We hebben gezegd dat we gaan kijken, wat
we hierin kunnen betekenen. En dat doen we ook! Wij vinden het
belangrijk, dat we met z’n allen deze crisis overleven. Uiteindelijk
moeten we ons mooie Betekoppencarnaval weer met z’n allen kunnen
vieren, zoals we dat al jaren gewend zijn.

2021
Voorzitter anno
in lockdown

We houden de optie voor een zomercarnaval open, het zou fantastisch
zijn als we in 2021 toch nog eens samen zouden kunnen komen
met zijn allen. Hiervoor zijn we natuurlijk afhankelijk van de
omstandigheden op dat moment.
We zitten met z’n allen in een moeilijke en onzekere periode,
die op iedereen zijn weerslag heeft en dus ook op het leven in
Betekoppenstad. Maar houd de moed erin, uiteindelijk komt het goed
en breken er weer betere tijden aan! Blijf gezond en zorg goed voor
elkaar.

Een leutige groet,
Michel Noët - Voorzitter c.s. De Betekoppen
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Recept voor 2 personen Tijd: 30 min.
BENODIGDHEDEN:
• 200 gr boerenkool
• 500 gr kruimige aardappels
• 1 rookworst
• 15 gr boter
• 100 gr spekblokjes/reepjes
• snufje zout en peper
• evt scheutje azijn

BEREIDINGSWIJZE: BOERENKOOLSTAMPPOT
Schil de aardappels en snijd grote aardappels in tweeën.
Doe de boerenkool en aardappels in een pan en voeg
water toe totdat alles goed onderstaat. Breng het geheel
aan de kook en kook de aardappels en boerenkool
ongeveer 20 minuten totdat de aardappels gaar zijn.
Bereid de rookworst volgens de verpakking. Bak
ondertussen in een andere pan de spekblokjes bruin
en krokant, zonder olie toe te voegen. Na ongeveer 20
minuten zijn de aardappels gaar, en giet je het geheel af.
Stamp de aardappels met de boerenkool, een snufje zout
en peper, azijn en de boter fijn (evt. kun je de azijn ook
weglaten). Als de stamppot nog wat te droog is, voeg je
een beetje extra boter of wat melk toe. Schep als laatste
de spekblokjes (met het vet) door de boerenkoolstamppot
en serveer het geheel met de rookworst.
• Tip: heb je een restje boerenkool stamppot over?
Bewaar deze dan in een bakje in de koelkast (maximaal
2-3 dagen). Warm de boerenkool stamppot op in de
magnetron of met een klontje boter in de pan, mmm!
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Deze altijd goedlachse
jongen zal 13 februari een
speciale leeftijd behalen,
maar door de crisis kan
Sas van Gent zijn
verjaardag niet samen met
hem vieren. Daarom de
oproep om hem massaal een
kaartje te sturen, zodat hij
zich toch echt jarig voelt!
De Reseda
Noordweststraat 11
4551 CA Sas van Gent

Afgelopen carnaval was
het Bankgeheim die
er met de eerste prijs
vandoor ging. Jolie en
Nederdesign maakten de
top 3 compleet.
Steun de lokale
bedrijvigheid in deze
moeilijke tijden en ga
zeker ook deze ‘carnaval’
een kijkje nemen bij de
lokale schôôôône etalages!
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Terugblik - Valerie van de Velde

n op de ma
Het weer zat in 2020 ook op de maandag niet echt
mee. Dat zorgde er voor dat het leuren een echt Sas’
feestje was. Je moet wel zot zijn ook om op maandag
om 10 uur al over de Westkade/Oostkade te lopen.
Veel wind en wat lichte motregen deed ons groepje
al snel een café in vluchten. Daar stond ik om kwart
over 10 in Out of the Blue al aan m’n eerste drankje.
We namen nog even de act door, en dronken onszelf
wat moed in om terug de straten op te gaan.
We hadden een spelletje ‘Meek de sjot’ voorbereid
waarbij de kindjes mochten schieten op wat
rondlopend wild. Als het raak was kregen ze
hagelslag of worstjes mee. Onze poster met
slogan en de kartonnen borden waren niet super
weerbestendig. We waren dus ook opgelucht dat
we de jury al vroeg in de ochtend tegenkwamen.
We waren niet de enigen die de wind durfden
te trotseren. Voor een grauwe ochtend was
het enorm kleurrijk op straat! Vele groepjes en
gezinnen waren al vroeg op de kade te vinden. Er
was muziek en ambiance en de Leurders hadden
weer hun best gedaan om leuke producten en acts
te verzinnen. Hoe gekker hoe beter.
‘De slechtste chauffeur’ was een persiflage op het
tv-programma van de RTL. Er was een parcours
opgesteld die je met een skelter mocht afleggen,
nadat je uiteraard de blaastest had gedaan.
Ook werd er leutig omgegaan met vele actuele
thema’s zoals een pop-up bar, de afsluiting van de
Westkade of de drugshandel.
De gesprekken gingen voornamelijk over DE ZONDAG.
Ondanks dat de stoet niet doorgegaan was, was dat
niet anders dan anders. Je zou zelfs durven zeggen
dat het gebrek aan een stoet nog meer stof tot
zééveren en fantaseren gaf dan voorgaande jaren.
‘s Middags om 13.30 uur zou de uitslag van het
leuren bekend worden gemaakt in de Narrentempel.
Het weer was helaas nog onveranderd en iedereen
die ook maar enigszins de uitslag wilde weten
probeerde dus ook binnen te staan en een drankje
te bemachtigen. Toen de voltallige raad ook binnen
stond, was het stamp- en stampvol.
Leutigste leurder

Leutigste Act

1 Circus Betekoppenstad
2 Suikerjunks
3 Meek de sjot
1 De slechtste chauffeur
2 Panfluit
3 De Zaadjes

26 punten
23 punten
21 punten
25 punten
22 punten
21 punten

Blij verrast (wij dan toch) met de uitslag
werden erna de materialen van de acts wat
opgeruimd en eigenlijk ongemerkt ging het
leuren over in het Dweilbandfestival...
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55-Plus middag...

’t is toch zo leutig... maor...
Beste Betekoppen,

De moo
verkledist
55-Plu e
ssers
van 20
20!

Rest ons voor dit jaar alleen maar
het terugkijken naar de leutige
beelden van vorig jaar, toen deze
middag gelukkig nog net wèl kon
doorgaan.

Ook vorig jaar weer een druk bezochte
editie van het 55+-Bal in ”de
Statie”. En wat een feest was me dat
weer zeg! Met zelfs een heus optreden
van de Raad van Elf...
Veel gekker kan het niet worden!

Maar een Betekop zit niet zo gauw
bij de pakken neer... houd moed!
We komen er met z’n allen wel
doorheen en volgend jaar kunnen
we wellicht met z’n allen weer
geweldig ”uit ons dak gaan”...
kunnen we weer genieten van
leutige optredens en muziek,
de herinneringsmedaille weer
omhangen, genieten van een
lekker bakje koffie met gebak,
een biertje of een frisje, onze
fraaie pakjes bewonderen,
kortom: doen waar een
Betekop goed in is... met
elkaar carnaval vieren!

Maar... we kunnen er niet onderuit,
dit jaar in het geheel geen Carnaval
in Betekoppenstad, zeker niet zoals
dat jaarlijks wordt georganiseerd
door Stichting de Betekoppen.
Dus ook het 55+-Bal in ”De Statie”
op de maandagmiddag moet er aan
geloven! We vinden dit bijzonder
jammer, het is ons altijd een
genoegen om dit evenement voor
jullie te organiseren. We hadden er
zelf ook veel lol aan, en dat jullie
het ook leuk vonden, dat konden we
ieder jaar wel merken aan de leutige
sfeer en de grote opkomst...

De Raad van Elf
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Mijn dagboek

(22)

door Willy de Groff

Dit had een jubileum ‘Dagboek’ moeten worden:
2 x 11! Voor de tweede keer sinds we op
19 september 1944 werden bevrijd van de
Duitse heerschappij, is ons volksfeest, dat een
religieuze oorsprong kent, afgelast.

We kenden alleen meer drukte in Betekoppenstad, onze Belgische buren hebben dan een vrije
dag, omdat 102 jaren geleden de Eerste Wereldoorlog
eindigde, waarbij zij betrokken waren. Alles bij
elkaar een ongewisse periode.

De eerste keer gebeurde dat in 1953, een watersnoodramp kostte aan ruim 1800 provinciegenoten
het leven. Om 4 jaar later in de huidige vorm
nieuw leven in te worden geblazen: op 23 september
1956 werden we ’De Betekoppen’. Toch is er voor
de toekomst weer een sprankje hoop als er tijdig
een vaccin beschikbaar zou kunnen komen.
Maar of het dan zou lukken om ons allemaal, alle
Betekoppen te kunnen vaccineren tegen corona,
dat is misschien wat vroeg dag? Toch zou het
mooi zijn als we vrijdag 12 februari de ‘Betekoppenvlaggen’ buiten hangen...
Op 11 november zouden we kennisgemaakt hebben
met onze Prins!! Maar die dag ging gewoon voorbij.

Normaal draait bij ons thuis de naaimachine al,
wordt door Nel nijver genaaid aan nieuwe
kostuums, nu niets van dit alles. Sint-Nicolaas
moest verstek laten gaan, op 21 november was er
geen glorieuze intocht op zijn Sint-Nicolaaskade. Er
zijn al voorstellen, zelfs complete plannen om een
zomer-carnaval te organiseren, ook een
aantrekkelijk vooruitzicht.
Gelukkig hebben we nog carnaval kunnen vieren
in 2020, zij het zonder die prachtige optocht. Een
winterstorm verhinderde dat en daarna de
kenmerken van de volksgesel corona. Tja, stel dat
alles het tweede weekeinde van februari toch nog

kan doorgaan, dan
moet er nog veel
gebeuren.
De begroeting van onze Prins, de installatie van
de Jeugdraad, onze befaamde kledingbeurs, de
loopgroepen kunnen hun creaties van onder het
plastic halen. De wagenbouwers moeten razendsnel, deels, aan de slag.
Zo’n gedachte geeft toch moed. Maar de zeden
verwilderen, zou je kunnen zeggen. Vóór 1957
liepen velen de maandag en dinsdag van dit
volksfeest met een masker op en was het zaak
iedereen te beduvelen door een andere identiteit
aan te nemen. Nu lopen we al bijna een jaar met
een masker op. Toen was het voor de lol nu is het
voor velen noodzaak, om niet in ’de Honte’
opgenomen te worden.

Toch maar eindigen met:
’Tot mee die daoge’..!
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In het jaar 2005 stond ik als nieuw lid van
dweilband Te Geen Naom voor het eerst
met de bekkens in m’n handen tijdens het
dweilbandfestival op de maondag van carnaval.
Met een vleugje plankenkoorts ging ik toen op het
welbekende podium staan van de Rijnvaart. Dat
jaar keek ik mijn ogen uit en genoot ik o.a. van
Tandsjenbei. Die levende legendes bliezen het dak
bekant van het café. Een klein jaartje later heb ik
de bekkens ingeruild voor mijn grote trom. Die trom
is en blijft een magisch ding en tot op de dag van
vandaag heb ik ‘m nog niet losgelaten. Heerlijk, zo’n
brede hoepel met twee vellen waar je het publiek
flink mee op kan zwepen. Het maakt dan ook niet
uit waar ik ben of wat ik doe…
bij het eerste dweilbandgeluid gaat mijn
carnavalshart sneller kloppen.

Dweilbandfe
stival 2020

Het festival van afgelopen jaar was wederom
een klasse feestje. Vanaf 13.00 uur struinde een
breed scala aan dweilbands de Sasse cafés af.
Daarnaast vinden sommige bands ook hun weg
naar het 55+ bal in de Statie. Onder toeziend oog
van prins Benito ging de zaal met senioren in de
polonaise. Handjes in de lucht op de tonen van de
carnavalskrakers van weleer. Wat mij betreft ieder
jaar weer één van de hoogtepunten van de carnaval.
2020 was het jaar van Beet!, een nieuwe band in
Betekoppenstad, die er meteen vandoor ging met
de 1e plaats tijdens de prijsuitreiking. De overkant
van ’t water werd vertegenwoordigd door de Pink
Panters uit Goes. Ook de Orangeband, Tandsjenbei
en nog vele andere gezelschappen zorgden voor een
muzikaal feestje. Als de middag dan ten einde komt
en iedereen zijn laatste noten inzet op het pleintje
voor café de Watergeus… dan is tot achter in ’t Sas
te horen waar we samen voor staan.
Dweilbands en carnaval gaan hand in hand. De
laatste jaren zie ik dat iedere band zijn uiterste
best doet om een stukje top entertainment neer te
blijven zetten. De spoeling wordt her en der wat
dunner, jonge aanwas is schaars. Des al niet te min
kunnen we in ’t Sas zeggen dat we er nog steeds een
ongekend evenement van weten te maken!
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Momenteel ligt het dweilband leven, net als een
hoop andere dingen in de maatschappij, op z’n gat.
Geen repetities, geen optredens en ambiance onder
elkaar. M’n trommel staat stof te vangen en ik denk
met weemoed terug aan alle pre-carnavals feestjes
van het afgelopen carnavalsjaar. Het is helaas niet
anders. Hoop doet leven, en mijn gedachten gaan
uit naar alle horeca gelegenheden die ons al die
jaren een podium hebben gegeven mee die daoge.
Ik hoop dat de deuren gauw weer open mogen!
Tot slot moet ik toegeven… eigenlijk kom ik ‘pas
kieken’ in de carnavalswereld en ben ik geen
Betekop van het zuiverste ras, maar ook in 2021
zet ik vol trots mijn zotste (mond) masker op. Én
duim ik, net als alle andere dweilbandleden en
muziekliefhebbers, voor een geweldige en veilige
editie in 2022. Een jaar met een bijzonder feestelijk
tintje voor de Betekoppen… 6x11 amai!
Hopelijk raken we allemaal gauw weer besmet met
een leutig virus… het influenza Carnavalus virus.
Een virus van formaat wat jaarlijks beneden de
rivieren uitbreekt. Daar kan geen vaccin tegen op,
dat moet je gewoon vrijwillig ondergaan. Het enige
symptoom is hoofdpijn en een bijwerking is een
lege portemonnee…
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Dweilbandfestival

1 Beet
2 Orange band
3 Tandjen bei

127 punten
113 punten
108 punten
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CARNAVALSRADIO IN

BETEKOPPENSTAD

98.8

De hoogste haan van ‘t Sas krijgt een nieuwe
functie! Hij gaat de ether in blèèren vanaf het spitse
puntje op de Maria Hemelvaart kerk tijdens carnaval
in Betekoppenstad.
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“Het opzetten van deze gein zorg voor financieel
sjagrijn”, aldus de penningmeester van de
Betekoppen. We proberen dit kostenneutraal te
maken, maar als we winst maken hebben we al
een mooi doel; 6 x 11 komt er aan!
Wil je meej die daogen jouw eigen reclame op de
radio, wij geven er een carnavaleske twist aan.
Voor slechts 55 euro ben je 3 dagen lang
te horen op FM en in de livestream die
rijkt tot in BliBLi!
Stuur een mailtje naar radio@betekoppenfm.nl,
of bekijk de mogelijkheden op de site!

Van vrijdag 12 februari 20u11 tot en met zondag 14
februari 23u11 zal ‘Betekoppen FM’ via de ether en
digitale kanalen worden uitgezonden. Coronaproof
carnavalsradio voor de thuis lavende Betekop.
Op het moment dat de Betekoppenkrant naar de
drukker gaat, zijn nog niet alle plannen concreet,
maar dat heeft een Betekop nog niet eerder
tegengehouden er over te zeveren. De nodige pint is
er thuis op gedronken, das voldoende. Initiatiefnemer
Toon Vereecken van carnavalsvereniging Wasdàjong?
is druk bezig met het uitwerken van de plannen, maar
had gelukkig wat tijd om een tip van de sluier op te
lichten. “Ik ben druk bezig met de voorbereidingen en
ik heb geen tijd om toelichting te geven, schrijf dat
stukje nu gewoon maar voor de Betekoppenkrant, de
deadline is eigenlijk al voorbij, opschieten. Mosterd
voor de maaltijd in plaats van er na!”, aldus Vereecken.
“En vergeet de website er niet bij te zetten!
WWW.BETEKOPPENFM.NL, want daar komt meer info
op te staan.”
De kardouwer kan uiteraard rekenen op de steun
van C.S. De Betekoppen om invulling te geven aan
Betekoppen FM. Jeroen Lobstein en Coen Goethals

van de stichting zien het helemaal zitten. “Hoe de
vulling in kleur gespoten wordt, dat weten we nog
niet precies, maar jullie vertelden dat de constructie
staat, dus we hebben er vertrouwen in samen iets
moois van te maken als het zover is. Op onze steun
kunnen jullie uiteraard rekenen!”, vertelt Lobstein.
Aan enthousiasme dus geen gebrek bij Betekoppen
FM! Hoewel het definitieve programma nog niet
bekend is, zijn er zat ideeën om de zendtijd te
vullen. Het is de bedoeling om het gebruikelijke
carnavalsprogramma, voor zover mogelijk, te
vertalen naar een versie die coronaproof op radio
en internet kan worden uitgezonden.
Denk aan een digitaal dweilbandfestival, een
ouwe wijven fotowedstrijd, een Carnavalsquiz, een
kleurplatenwedstrijd en Betekoppen bingo. Dit
allemaal aan mekaar gezeverd door onze Deejais en
onze vliegende verslaggever die coronaproof met een
lap veur z’n smoel op locatie eens gaat kijken wie
er thuis viert en dit wil delen. Dus een interview
tussen pot en pint op 1,5 meter zit er ook nog in.
Tussendoor worden vanzelfsprekend carnavalskrakers
gedraaid en kan je (voor de prijs van een pint, of een
rondje) je favoriete deurzakker aanvragen.
We krijgen d’r durst van en mogen niet op cafe, dus
gaan verder digitaal proosten, tot méé die daoge!
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jUbILEum
- Toon Vereecken

Op ‘d’n dinsdag’ van 1997 werd Jos
wakker. Jos had te veel gedronken op d’n
maondag. Hier had hij eigenlijk nooit last
van. Hij werd een dagje ouder en hield het
niet meer vol tot de avondklok van 1:00u.
Nadat katerman ontwaakt was greep hij
naar de pillenkast. Nu de hoofdpijn wat
minder was geworden keek hij op zijn
klok 9:11u. Veel te vroeg eigenlijk. Immers
’s avonds geen man, ’s ochtends wel... Hij
besloot zijn klofje aan te trekken en zei
tegen zijn vrouw, “ik ga nog even een
luchtje scheppen”.
Hij liep richting ’t centrum naar de
markt. Een schitterend aanschouwen van
Belgen die serieus naar de markt gingen
tot Carnavalsvierders die hun boterham
liever verruilden voor vette vis. Hij koos
voor de vette vis en besloot dat vis moet
zwemmen. Een eindje van de markt
verwijderd kwam hij bij de Reseda aan.
Nog steeds niet topfit, hij zocht iets om
zijn aandacht te verleggen. Na een tijdje
sparren met wat maten was het tijd om
dan toch maar een boompje te leggen. Zo
is de kaarting geboren. 11 jaar lang werd
er gekaart in de Reseda.
Na 11 jaar waren er meer zonderlinge
figuren die de vette vis in de morgen

goed beviel, enkel konden ze hun ziel
niet kwijt in het kaarten. Zij hadden
dit essentiële onderdeel namelijk
gemist in hun jeugd. Wasdajong zat vol
enthousiasme aan tafel en samen met de
Ventjes en Jos, ondertussen die van
1 zonder Snor, kwamen we tot
een idee. Een bingo op de vroege
morgen. Want bingo dat kan toch
iedereen. En uiteraard niet zomaar
een bingo, nee het moest een
mega-bingo zijn!
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In de loop der jaren zijn er
meerdere bingomolens versleten. De
eerste gelaste versie deed het niet lekker,
wat verwacht je als Brokkie deze in elkaar
zet. Hoe zou ‘tie anders aan z’n bijnaam
gekomen zijn. Toen was het de beurt
aan Wasdajong. Maar ook dit was een in
elkaar geflanst apparaat wat maar enkele
jaren meeging. Toen samen met 1 zonder
Snor... Afijn 4 bingomolens en heel wat
nieuwe ballen elk jaar (omdat deze maar
1 keer per jaar gebruikt werden) ging het
van kwaad tot erger. Het begon met een
simpele mega-bingo. Waar zeker de eerste
editie al meer dan 55 personen aanwezig
waren. Het opvolgende jaar met een band,
het jaar daarop met de Bingo-band die
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flink in de spotlights werd gezet en het
jaar daarop hebben ze alweer een hok
gekregen.
Het summum was toch wel vorig jaar toen
de natte droom van Jos uitkwam. Zijn
MEGA-BINGOMOLEN stond voor de deur in
vorm van een cementwagen van de Hoop.
Om er voor te zorgen dat de
carnavalsvierders enigszins op de
been bleven zorgde Jacques voor het
krachtvoer in de vorm van Soep. Door het
overweldigende succes van de Bingo heeft
hij speciaal grotere pannen gekocht. Maar
zijn soep bleef vers gemaakt. Als ik eerlijk

ben, veel te veel luxe voor iemand die net
nog met z’n handen in de lauwe vis stond
te graaien om dit vervolgens met het net
zo lauwe pintje weg te werken. Voor het
natje kon je al die jaren bij Emma terecht.
Een van de vroegste en meest frisse vogels
van Sas van Gent. Ze staat er niet alleen
om dat overheerlijke ochtendbier voor je
in te schenken, maar is ook onafhankelijk
jurylid. Een zware taak om te beslissen of
de Bingo nu echt was of niet. En wie de
leutigste Bingo-er was. Want wie wilde er
nu niet een blad bier, de beker en nog
wat slappe loempia’s die al een tijdje
lagen te wachten?

De leutigste krant van Betekoppenstad: De Betekop 2021
Een openhartig interview met onze (onder)scheidende burgemeester Jan Lonink
Iedereen die wel eens carnaval heeft gevierd in Betekoppenstad, heeft hem wel eens gezien,
gehoord, ontmoet of gesproken. “Onze Jan”.... een carnavalsvierder pur sang, gewoon lekker
vieren zoals een échte Betekop dat doet!
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Groningen, een vergelijkbaar gebied met havens. Maar dat
is echt het einde van de wereld zogezegd en daar wilde ik
niet blijven.

Grootvorst Michelangelo voerde jarenlang leutige
discussies met onze burgervader. Op een mooie
zaterdagochtend in november, keek hij samen met hem
terug op de mooie en leutige carnavalsjaren die hij als
burgemeester beleefde in Betekoppenstad.
Geboren en getogen in Twente (Markelo). Gestudeerd
in Rotterdam, lid van de Tweede Kamer geweest. Je
was waarnemend burgemeester van Norg. En toen
kwam in 1998 Sas van Gent op je pad...
In die tijd deed ik veel organisatie- en advieswerk. Op
verzoek van Relus ter Beek, de toenmalige commissaris
van de Koningin in Drenthe, werd ik waarnemend
burgemeester van Norg. Hij zei toen, dat ik op die
weg verder moest gaan. Natuurlijk heb ik mij toen wel
afgevraagd of het vak van burgemeester wel bij mij zou
passen. Er moest wel een uitdaging in zitten.

Iedere politieke partij heeft wel iemand in dienst, die
de vacatures voor burgemeesters in de gaten houdt en
coördineert. Er wordt gekeken, wie er past bij het gevraagde
profiel (economisch, landbouw etc.). In mijn geval werd ik
getipt door Dick de Cloe, voor de functie
van burgemeester in Sas van Gent.
Er werd gezocht naar iemand met
een economische achtergrond.
Omdat Europese zaken mij erg
aansprak, was Sas van Gent
interessant. Het lag in een
havengebied in een grensstreek
en eigenlijk ook centraal
in Europa. Voor Nederlandse
begrippen ligt Sas van Gent niet
centraal, maar Europees gezien
ligt dat dat dus anders. Ik ben ook
nog eens een kijkje gaan nemen
in Eemsmond in Noord

En zo ben ik op een najaarsdag eens een kijkje komen
nemen in Sas van Gent. Ik vond het interessant en een
uitdaging om hier aan de slag te gaan; er was veel te doen.
En zo werd ik uiteindelijk burgemeester van Sas van Gent.

Ik weet het nog goed; je was net burgemeester van Sas
van Gent (1 juli 1998). Carnaval 1999 ging je met ons
een aantal dagen (de Raad van Elf) mee op stap. Je zag
toen met je eigen ogen hoe de Betekoppen carnaval
vierden. Ben je toen ook besmet geraakt met het
Betekoppenvirus?
Ik kende het carnaval wel van mijn geboortestreek, maar
daar werd het toch op een andere manier gevierd dan in Sas
van Gent. In het eerste jaar werd ik, samen met het college
inderdaad op sleeptouw genomen door jullie. Ook Ronald
Noët nam mij overal mee naar toe. Zo belandde ik ’s avonds
bijvoorbeeld nog eens thuis bij Arnold Audenaert. Ook vond
ik het mooi, dat het iedere dag om één uur ’s nachts stopte.
Dat kende ik ook niet.
Ik ben toen inderdaad besmet met het Betekoppenvirus.
Het was niet zo, het hoort bij mijn job, maar ik vond het
ook hartstikke leuk. De mensen hebben dat ook wel
gemerkt. En dat merk ik nog steeds als in Sas kom; ik ben
één van hun. Vaak vragen mensen waarom ik niet
meer zo te vinden ben in het Sasse. Dan moet ik
wel uitleggen, dat de gemeente wel iets groter is
geworden. Maar het voelt altijd als thuis. Ik ben
er gewoon Jan en niet de burgemeester.

Je maakte er ook een traditie van, om de andere
leden van het college mee te nemen in het
feestgedruis. Vond je het belangrijk, dat ook zij
met eigen ogen konden zien, wat carnaval voor ons
als Betekoppen betekent?
Ja, ik vind dat belangrijk, al moet je sommige
bestuurders wel eens overtuigen om mee
te gaan. Echter, een bestuurder zit er
uiteindelijk om de gemeenschap
te dienen. Doordat ze meegaan,
zien ze met eigen ogen wat
carnaval betekent voor een
gemeenschap. Ze zien
dan dat het meer is
dan gein en drinken,
maar dat het ook een
gemeenschap bindt.

Voor het carnaval komen
ook mensen weer terug.
Het heeft dus een
belangrijke sociale
functie.

Als je hét carnavalscollege door de jaren heen moet
samenstellen, hoe ziet dat er dan uit?
Pim Boekhuysen mag daarin natuurlijk niet ontbreken
evenals Frank van Hulle. Ook Paula Stoker had het altijd
erg naar haar zin en kleedde zich er helemaal speciaal
voor aan. Ook Adhémar van Waes genoot er, op zijn eigen
kenmerkende manier, altijd van. Ook Cees Liefting kwam
graag naar Betekoppenstad.

In 2001 verliet je Betekoppenstad om burgemeester
te worden van de gemeente Rijssen-Holten. Mee die
daoge kwam je toch terug om carnaval te vieren in
Betekoppenstad. Je kon het toch niet missen?
Ik was toen ook waarnemend burgemeester van Axel en
er werd de stap gezet om de gemeenten Sas van Gent en
Axel met de gemeente Terneuzen te laten fuseren. Ik wist
ook dat de toenmalige burgemeester van Terneuzen graag
verder wilde. Daarnaast was ik erg teleurgesteld in het
feit dat de Provincie de plannen voor een outletcenter in
Sas van Gent blokkeerde. We waren daar toen al heel ver
mee en het had welvaart kunnen brengen voor Sas van
Gent. Dat alles verklaarde dus de stap om burgemeester te
worden van de gemeente Rijssen-Holten.
Wel kwam ik natuurlijk ieder jaar terug voor het carnaval
in Betekoppenstad. Met name voor de maandag kwam
ik graag terug. Dat betekende wel, dat ik er voor moest
zorgen, dat ik dinsdagmorgen om 9.00 uur weer in Rijssen
was, voor het College-overleg. Het was ondenkbaar, dat
dit overleg niet doorging, vanwege het carnaval. Dus ging
ik met de eerste boot op dinsdag terug. Maar ik was zó
slecht, dat ik dan moest overgeven op de boot.

Uiteindelijk kwam je in 2003 terug naar ZeeuwsVlaanderen om burgemeester te worden van de
gemeente Terneuzen (Sas Noord). Natuurlijk was dit
een bestuurlijke uitdaging, maar speelde het in je
achterhoofd niet mee, dat je Betekoppenstad toch wel
een beetje miste?
Ik kende het gebied natuurlijk en wist wat de potentie was
en ik had in de tussentijd Anique, mijn huidige partner,
leren kennen. De liefde speelde dus ook een rol... Ook had
ik de ambitie om een grotere gemeente te doen en ik vond
het er natuurlijk aangenaam vertoeven. Voor het carnaval
in Betekoppenstad moest ik dus niet persé burgemeester
van Terneuzen worden. Terugkomen voor het carnaval deed
ik toch wel, want ja, als je eenmaal besmet bent met het
Betekoppenvirus kom je er niet meer vanaf.
Als burgemeester van Sas van Gent en Terneuzen, heb
je ook een kijkje kunnen nemen in de keukens van
bijvoorbeeld de Mosselkrauwers en de Koeters. Wat
blijft je bij van het carnaval zoals zij dat vieren?
Bij de Koeters en Mosselkrauwers heb ik in de loop der
jaren wel een ontwikkeling gezien. Beiden
willen koste wat kost de traditie in hun
dorp overeind houden. Het is daar vooral
te doen om het sociale gebeuren zoals de
zieken, ouderen en kinderen en wat ze
daarvoor kunnen betekenen. Dat is wel
een buitengewoon grote opgave. Je ziet
dat het carnaval daar minder verankerd
is in de gemeenschap, dan dat het in
Sas van Gent is.
En er wordt ook op andere plekken
in de gemeente carnaval gevierd. Denk
bijvoorbeeld eens aan Sluiskil (Zwartsnuvers), waar met
name op de zaterdagmiddag ook van alles te doen is. Als
College gaan we daar ook een paar uurtjes naar toe, om
het feest mee te vieren.
Maar het is wel duidelijk dat Betekoppenstad ‘the place to
be’ is. Zo ben ik ook keertje met een aantal mensen naar
Hulst geweest, om te kijken hoe het er daar aan toe ging,
maar dat was wel een grote afknapper...

De leutigste krant van Betekoppenstad: De Betekop 2021

Lonink!‘
Als burgemeester heb je ook de nodige Prinsen
Carnaval meegemaakt. Iedere Prins heeft zo zijn eigen
gewoonten, rariteiten en gebruiken. Wat is je zoal van
hen bijgebleven?
Ik heb een aantal Prinsen meegemaakt: Adelein, Leonardo,
Michelangelo, Barend en Benito. Met name Adelein en
Michelangelo zijn mij bijgebleven. Zij waren meesters in het
zééveren. Barend vond ik ook bijzonder; als Erpelkapper de
scepter zwaaien over Betekoppen. Overigens ben ik door alle
Prinsen altijd met respect behandeld.
Een goede Prins is belangrijk, maar nog belangrijker
is, is dat er een stevige structuur staat. Er is hier een
verantwoordelijk bestuur. Vaak wordt er gedacht, het is
lol trappen, maar dat kan alleen binnen een hele goede
organisatie en die staat er in Sas van Gent. In iedere
gemeenschap hebben mensen allerlei meningen en
opvattingen, maar voor sommige beslissingen heb je een
stevig bestuurlijk kader nodig en dat is aanwezig. Daar
mogen jullie trots op zijn, want ik zie het ook wel eens
anders.

De openingsreceptie in de Reseda:
Ook dat is traditie. En dan kom ik altijd Eddy Steijaert
tegen, die altijd op zijn zelfde plekje in het café staat. Het
is ook iets waar je dan echt naar verlangt, het echte begin
van het carnaval. Het is dan ook weer even wennen aan
de eerste biertjes overdag. We moeten het dit jaar helaas
missen door de corona. Als het me gegeven is, dan ga ik
in 2022 er zelf ook naar toe. Stilletjes naast Eddy Steijaert
staan en dan kijken als het nieuwe College binnen komt.

Het Zééveren:
Dát hoort natuurlijk bij Betekoppenstad. Met name de
Prinsen kunnen altijd goed zééveren al hebben ze hun
speeches wel veelal voorbereid volgens mij. Ik probeer het
altijd spontaan te doen. Het is wel belangrijk, dat je dicht
bij jezelf blijft, anders ben je niet meer geloofwaardig.
Eigenlijk is het zééveren een van de pijlers van het
carnaval. Het begint al met het plakken op de vrijdag,
waar het wordt aangekondigd en
ook in de Betekoppenkrant staat
een hoop gezever. Om goed te
kunnen zééveren heb je ook een
bepaald cabaretesk talent nodig.
Goed zééveren is dus ook niet iedereen gegeven.
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Laten we het nu eens hebben over mensen, tradities,
belevenissen en alles wat er mee die daoge te beleven
valt in Betekoppenstad. We doen dit aan de hand van
steekwoorden:
Mathy de Clerck en Cees de Bruyn (de gemeente):
Naast een goed bestuur heb je ook een goede structuur
nodig. Mathy regelt altijd de vergunningen en Cees zorgt
ervoor dat altijd alles mee die daoge op rolletjes loopt voor
ons. Hi haalt mij ook altijd op en levert me weer netjes
thuis af. Het zijn mensen die je niet kunt missen bij een
evenement als carnaval. Ook moeten we het goede werk
van de politie niet vergeten, al valt het met de overlast
gelukkig mee in Betekoppenstad.
Carla Peijs (voormalig commissaris van de Koningin in
Zeeland):
Een bijzonder mens, die niet wist dat carnaval ook in
Zeeland werd gevierd. Toen ik haar zei dat dit wel het
geval was, wilde ze het ook mee maken en ik nam haar
toen mee naar Sas van Gent. Ze vond het helemaal
geweldig en had een leutige avond. Vervolgens nodigde
ze de jaren erop alle Prinsen uit Zeeland uit in het
Prinsenlogement in Middelburg. Sas van Gent was er al die
jaren altijd sterk vertegenwoordigd met een delegatie.
Nonkel (Ronald Noët):
Ieder jaar ga ik met hem een aantal dagen op pad. Vorig jaar
was de eerste keer, dat hij niet mee kon. Ook ieder jaar nog
komt het oude college van Sas van Gent op zondag bij
hem langs. Vandaaruit gaan we dan met elkaar naar de
optocht kijken.
Club van 111:
Daar ben ik lid van! En die Club is gelukkig weer goed
terug op de rails gezet. Ik moet alleen zelf goed in de
gaten houden, dat ik mijn contributie op tijd betaal.
Maar zonder gekheid, de Club van 111 kan door het
grote aantal leden een belangrijke financiële bijdrage
leveren aan het Sasse carnaval. De kracht van donateurs
wordt vaak onderschat. Het zijn eigenlijk altijd mensen met
een hart voor de zaak, in dit geval dus het Sasse carnaval.
De overhandiging van de sleutel op het balkon, een
traditie die hoort bij ons carnaval:
Ja, dit is zeker een traditie. We hebben ook met
North Sea Port geregeld, dat deze traditie kan blijven
voortbestaan. Ook komt er altijd een hele stoet mensen
op af. Het voelt dan ook wel echt als de officiële
overdracht. Een echte overdracht van de macht en dat
moeten we dan ook in ere houden.

Van café naar café:
Ook dat hoort bij het carnaval in Sas van Gent. Doordat
je gaat lopen van café naar café heb je onderweg ook
allerlei ontmoetingen met mensen. Ook heb je dan even
een onderbreking. De coronatijd is natuurlijk wel een zorg
voor de cafés en het voortbestaan ervan. Voor cafés is een
evenement als carnaval erg belangrijk voor hun jaaromzet.
Samen met het leuren, het zééveren en de originaliteit
is het lopen van café naar café de basis van het Sasse
carnaval. En natuurlijk moeten we de grote optocht niet
vergeten.
Wat je ook in de cafés terug ziet komen is de oude gemeente
Sas van Gent. De mensen uit Philippine en Westdorpe die in
Sas van Gent met elkaar het carnaval komen vieren.
Belevenissen mee die daoge, die je niet snel zult
vergeten:
Ik had kunnen weten dat deze vraag gesteld ging
worden, maar het is moeilijk om dit te beantwoorden.
Wat ik me zo snel kan herinneren is, dat ik een keer met
een groep jeugdvrienden van de lagere school carnaval in
Sas van Gent ben gaan vieren. Dat was voor hen een hele

ervaring om dat mee te maken, maar het was erg leuk.
Ook de optochten en het vele werk dat er bij komt kijken,
om alles te maken vind ik fascinerend. Het geven van de
Koninklijke Onderscheiding aan Eddy Steijaert tijdens
het carnaval, was ook een bijzondere gebeurtenis.
En natuurlijk zijn er nog veel meer mooie herinneringen,
waaronder ook enkele speeches die je zelf als Prins
Michelangelo hebt gehouden... Als me er nog iets te
binnen schiet, dan bel ik je nog! Trouwens, de afsluitingen
aan de pomp in regen en wind vergeet ik ook niet snel.

En toen was er ineens corona. Je had je je laatste jaar
als burgemeester toch wel iets anders voorgesteld
waarschijnlijk. Op de gewenste manier afscheid
nemen van de Betekoppenstad zit er ook niet in.
Ik had graag afscheid willen nemen van de mensen, de
gemeenschap. Maar door corona gaat dat nu eigenlijk
niet. En dat is best wel moeilijk. Op 23 april 2021 staat
het eigenlijke afscheid als burgemeester gepland, de
vraag is of er wel een afscheidsreceptie of zoiets kan
plaatsvinden. We zullen zien…
Per 1 mei 2021 stop je dus als burgemeester van
Terneuzen. De gemeente heeft aan al haar inwoners
gevraagd om mee te denken over het profiel van je
opvolger/ster. Veel gehoord (ook in Betekoppenstad)
is “Doe mij nog maar een Lonink”. Wat wil jij de
nieuwe burgemeester meegeven als het gaat om het
carnaval in Betekoppenstad?
Ja, dat klopt en eigenlijk hadden ze ook moeten zeggen,
iemand die meedoet met het carnaval. Nee, zonder
gekheid, dat voelt goed. Eigenlijk kun je je geen beter
afscheidscadeau wensen.
Wat de nieuwe burgemeester zich goed moet realiseren
is, dat hij/zij in een gemeente terecht komt met veel
kernen. Iedere kern zijn eigen identiteit. Bij Sas is
carnaval een onderdeel van het ‘genenpakket’ en dat zal
de nieuwe burgemeester zich moeten realiseren. Daar kan
niet aan voorbij gegaan worden. Maar het zal natuurlijk
anders worden; ik ben als burgemeester natuurlijk in Sas
van Gent begonnen. En Sas was en is mijn thuis en dat
zal bij de nieuwe burgemeester natuurlijk anders zijn.
Als je straks geen burgemeester meer bent, hoe gaat je
dagelijkse leven er dan uit zien en wat ga je missen?
Ja, mijn dagelijks leven gaat er inderdaad anders
uitzien. Ik denk dat ik wel wat bezig ben met een soort
landbouwachtige dingen in mijn tuin. Ook in de culturele
sector zal ik wel wat gaan doen. Ik wil in ieder geval niet
teveel bijbanen en verplichtingen, maar dingen doen die
ik leuk vind. Zo wil ik ook meer gaan reizen, als dat weer
mogelijk is. En natuurlijk blijf ik naar het carnaval komen,
dus jullie blijven mij nog tegenkomen!
De Commissaris van de Koning maakt zich ook wel een
beetje zorgen en vraagt zich af of ik wel ben voorbereid op
het pensioen. Je kunt als je wilt, hiervoor op cursus met je
vrouw. Maar goed, ik besef wel dat het leven heel anders
gaat worden, maar gelukkig kan ik me heel goed vermaken.
Wat dat betreft komt het allemaal goed!
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Liefhebbers van het Sasse Carnaval,

In deze roerige tijd van corona, willen we toch
samen met jullie even terug terugblikken op het
afgelopen carnaval. Gelukkig hebben we dit jaar
nog carnaval kunnen vieren zonder allerhande
coronaregeltjes. Enkel de storm op zondag was een
smetje op het afgelopen carnaval, maar verder was
het weer een fantastisch feest!
De doelstelling voor onze Club dit jaar, was het
behalen van een ledenbestand van 222 leden,
wat we ruimschoots behaald hebben! Trots,
dankbaarheid en respect zijn de sleutelwoorden
die hier op hun plaats zijn. Dit hebben we dan ook
samen gevierd tijdens de receptie, waar we ook
ons 222ste lid bekend hebben gemaakt. Gezien de
vele leuke reacties, wellicht een blijvertje voor de
komende jaren.
De bijdragen van onze leden komen direct ten
goede aan het Sasse carnaval. Carnavalsstichting

De Betekoppen beheert het geld. Overigens, enkel
na goedkeuring van het bestuur van de Club van
111, mogen de centjes worden uitgegeven, aan
de voorgestelde activiteiten. Zoals iedere zuinige
Zeeuw betaamt, springen we zeer serieus en zuinig
om, met de ingebrachte steun.
Carnaval zal dit jaar helaas niet door kunnen gaan,
zoals we dat gewend zijn. Geen Carnaval betekent
dan ook dat wij géén bijdrage zullen vragen aan
onze leden. Door het grote ledenaantal hebben we
een reserve op kunnen bouwen. We zullen deze dit
jaar gebruiken om een bijdrage te leveren aan de
vele carnavalsverenigingen als tegemoetkoming in
hun vaste kosten.
Rest ons jullie allemaal alsnog veel lol en leut toe te
wensen een éél jaar deur en dit jaar niet specifiek
alleen mee die doage!
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Een ledenaantal van boven de 222 is niet mis.
Onnodig te melden dat dit wat administratie vereist.
We zoeken dan ook per direct een schôône
secretaresse (secretaris mag ook overigens)
om ons team administratief te versterken.
Verdiensten: eeuwige roem.
Secundaire arbeidsvoorwaarden: elke 11 jaar een
medaille...
Taken: een goede ondersteuning van het bestuur
(wat van die ouwe mannen, stuk of drie)
Ervaring niet nodig. Een gezonde dosis humor en
inzet is meer dan voldoende.
Aanmelden kan via Clubvan111@betekoppen.com
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Courantje van Sas
februari 2021

Uitgeverij: Hullemans & Kokkimonster b.v. Adres: Sasse cafés Betekopcity.
Hoofdredacteur: Kokkimonster. Opmaak: Hullemans.
33e jaargang. Nummer 1. Prijs: 51,11 Internet Sasse Leutesnokkers: www.sasseleutesnokkers.nl

Leutesnokkers in zak en as
Niets nieuws zult u zeggen. Al decennia lopen
deze louche sujetten rond in een plastic
KOMO zakje. Maar dat ze van slag zijn is mede
veroorzaakt door het afgelasten van F1 op
Zandvoort. Vorig jaar meldde uw Courantje dat
de heren zich gingen storten op Bobsjoelraces op
Zandvoort. Maar nu zelfs de grachtengordel prins,
de enige met een naar hem vernoemde Prins
Bernard-tax, bakzeil heeft moeten halen en z’n
raceauto circus door Covid is geparkeerd moeten
onze gevuilniszakte cowboys op zoek naar
andere lucratieve inkomstengeneratoren. Tijdens
een van de vele rommelige borreltafel KOMO b.v

managementoverleggen liepen de gemoederen als
vanouds hoog op. En ruwe-CEO- taal werd niet
geschuwd, ‘Je kan m’n zak opblazen’ was er zo
een.... En ja, dat moet je niet tegen het creatieve
geweten zeggen. In deze 1.5 meter samenleving zal
men beschermende kleding nodig hebben. En wat
werkt beter dan een 1.5 meter Airbag, safety-first.
En vanaf de tekentafel naar uitvoering. U ziet
hier het eerste proto-type, het KOMO-opgeblazenzakken-costuum. Fysiek contact uitgesloten.
En na gebruik, naar schoonmaakteam de KOMOzakkenwassers.

Friet met Pimpel
Carnaval 2021. Een veel gehoorde vraag, en wat
gaan jullie het meeste missen? De antwoorden
zullen heel divers zijn. En bij veel carnavallers zal
het de maandag zijn, den optocht, het bouwen
of .....Bij Papzakkers is maar één antwoord
mogelijk, Friet met Pimpel. Misschien een
woordje van uitleg. Een carnavalsseizoen voor
de Papzakkers wordt gestart vanaf de 11e van de
11e. Het verzamelen van ideeën, het kiezen uit
het enorme aanbod aan creatieve uitspattingen
en dat alles in ons clublokaal bij Troetelcafébaas
Carlo. En na de definitieve keus wordt met het
nodige plezier gebouwd in de Leutfabriek en met
voldoende drogekeelmedicijn Pimpel nagebouwd
in clubhuis de Rijnvaart. En de planning is om
de dinsdag vóór carnaval de zwaarst wegende
laatste loodjes af te werken. En dan zijn we
klaar voor Pimpeltjesavond. Een bijeenkomst in
de Rijnvaart waar in een speciale ambiance de
carnaval definitief afgetrapt wordt. Op deze
avond speelt Thijs de Meester-Frietenbakker
een hoofdrol. Knapperige goudgele frietjes
opgediend met een Pimpel. Helaas de laatste
jaren wegens niet langer distilleren van
Pimpel, vervangen door Grande Orange en
nog later Quarante Tres of Licor 43. Het café
wordt voor deze avond speciaal aangekleed.
Of in volledig roze, of met smaakvol
aangeklede tafel of met omgebouwde
bar met Frietdoorgeefluik of........ Een
heerlijke avond om in alle rust de hectische
carnavalsdagen in sfeer voor te bereiden. En
dat moeten we dit jaar helaas missen....of
zou er na 19 januari een waterkansje zijn ?
Uw immer vrolijk Friet Pimpelende Papzakkers

Het leutigste
museum van
Nederland!
Misschien dacht je dat het weer fakenieuws
was van omroep Betekoppenstad, maar in
november hadden ze voor één keertje serieus
nieuws: we gaan een carnavalsmuseum
oprichten! Dit Leutmuseum komt
vanzelfsprekend in de Leutfabriek, waar
anders. En hoe leutig het ook lijkt, we gaan
het serieus aanpakken! We willen dat de
bijzondere carnavalshistorie van Zeeland,
met natuurlijk wel de nadruk op Sas van
Gent ergens goed bewaard en toegankelijk
blijft. Het wordt dus meer dan wat vitrines
met spulletjes van de Sasse zolders. Dat
betekent dat we herinneringen, kennis,
anekdotes, foto/film en natuurlijk spullen
gaan verzamelen. Iedereen die hier op de
een of andere manier iets aan denkt te
kunnen bijdragen is van harte welkom. Meer
dan ooit koesteren we op dit moment leutige
herinneringen. Vandaar dat we daar graag
een mooie plek voor willen inrichten.
Heb je input? Graag via:
leutmuseum@sasvangent.nl
Wil je op de hoogte blijven?
Volg de facebookpagina: Leutmuseum
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Pijke ZotNiet te temmen!
Wa en wudder gezeed in de vorige editie?
“Pijke Zot gaot di jaor richting de zonne”.
En judder ons zien riejen de zondag van de
stoet? Awel natuurlijk niet. Wudder waoren
richting de zonne. Oké, judder en oek geen
stoet gezienne maor da lag niet an ons. Maor
trug van de zonne mochten wudder oek geen
stoet riejen want er hing wa in de luchte waar
iedereen ziek van kon worre. Da ga niet uut de
luchte zienne in 2021 dus wa noe?

Wel laoten wudder eens lekker wild gaon
doenne. De mannun van Pijke Zot zijn net
“The Wild Bunch” als ze losgelaote worre in
Betekoppenstad. En die wuuven van Pijke
Zot…….. awel die zijn echt niet te temmen!
Jiha. Dus wa gaon wudder doenne om in 2 jaor
tiet un waogen te bouwen? Nou laot ik het zo
zeggen wudder gaon zeker geen siësta ouwe
maar wudder gaon er 2 jaor vol tegenaon om
mee nun schoone waogen te riejen in 2022! Oe
wudder da gaon doenne. Hahahaha, nou de
mannun zetten eerst hun PK”s op stal gaon
dan het eerste jaor eel veej op café zitten
(voor onze Engels talige vrienden: eel veej
in de Saloon zitten) en de wuuven nou
die kunnen in 2 jaor de Can-Can zo goed
oefenen da zelfs de wuuven van de Moulin
Rouge rooie oortjes zoude kriegen. Je hoort
ut dus goe wudder gao nie bie de pakken
neer zitten maor pakken de koe bie de
horens en gaon er un leutige 2 bouwjaoren
van maoken!

Showband Sas
carnavalesk

Ieder jaar komt de vraag om wat te schrijven
voor de krant, doch dit is wel een hele speciale
editie. De week voor Sas waren we nog te gast
in Moerbeke. Waar we onze nieuwe straatshow
hebben laten zien aan het publiek. Carnaval
SAS 2020 was er al 1 om nooit te vergeten. In de
ochtend telefoontjes dat de weersverwachting
niet goed was. Men gaf te veel wind af, waardoor
het niet verantwoord zou zijn met de wagens
door Sas te rijden. Dus dan maar vlug iedereen
bellen. Gelukkig werd een nieuwe datum bepaald
en ook dan zouden we van de partij kunnen zijn.
Ook deze optocht werd enkele dagen voor ervoor
afgelast door COVID-19. Gelijk mochten we ook
niet meer repeteren. Onze Belgische collega’s
mochten ook niet meer over de grens.

CS Pijke Zot, dun oudste
carnavalsvereniging van Betekoppenstad!

De Gabbepappers
Beste Betekoppen,
Zoals altijd is het weer een uitdaging om een leuk
stukje te schrijven voor de carnavalskrant en
dit jaar is dat al helemaal het geval. Aangezien
de toekomst ongewis is, zullen we geen
voorspellingen doen over Carnaval 2021. Nee, in
plaats daarvan zullen we terugblikken op enkele
mooie creaties die we in de afgelopen jaren
vervaardigd hebben!
• Schiettoren, 2010. Voor onze tweede
deelname aan de schoonste optocht van
Zeeland en omstreken, kozen we ervoor om
een pretparkattractie te bouwen. Nou ja, ‘we’,
uiteraard kregen we nog erg veel hulp van onze
medebouwers in de Leutfabriek. Met een hele
hoge wagen en onze slogan: “In ’t Sas meej
carnaval, maken wij een vrije val!” trokken we
veel bekijks. Al met al verdient deze creatie een 8
uit 11!
• Grease, 2011. In 2011 besloten we om de
muzikale kant op te gaan. De keuze viel op
Grease. Als echte stoere T-Birds met leren jassen
en vette kuiven reden we in de stoet rond
met een flitsende wagen. Plezier hadden we
zeker en bovendien werden we beloond met de
aanmoedigingsprijs! Hierom krijgt deze creatie
van ons een verdiende 9 uit 11!

2010

terug

• Muziekdoos, 2016. In dit jaar liepen we alweer
voor de tweede keer mee in de groepen B. We
wilden echt met iets leutigs komen en uiteindelijk
kwamen we op het idee om een mega muziekdoos
te maken. Bij het draaien kwam dan een ballerina
eruit die ook weer verdween, waarna er vervolgens
een rockband tevoorschijn kwam. Leut hadden we
zeker en misschien is dit wel onze leutigste wagen
tot nu toe, maar de afwerking van onze wagen was
wat minder. Desalniettemin geven we deze creatie
een dikke 10 uit 11!
• Raft, 2018. Nog niet zo heel lang geleden
kwamen we met een prachtige raft aanzetten in
de stoet. Het was een leutig concept, waarbij alle
Gabbepappers in een raft zaten en met de golven
meebewogen. Met de slogan: “Meej de stroming
mee, dobberen de Gabbepappers tot aan ’t café!”
zetten we de stoet op zijn kop. Na afloop waren we
weliswaar bekaf, maar alle leutige reacties die we
kregen maakten het meer
dan waard. Hierom
krijgt deze creatie
een prachtige 11
uit 11!
C.V. De
Gabbepappers

Eind mei werd weer het startsein gegeven om
te repeteren. Sommige kregen geen beweging
meer in de buizen / ventielen. Optredens
waren allemaal gecanceld en worden 1 jaar
opgeschoven. Enkele maanden konden we weer
de draad oppakken, dan vakantiestop. Net weer
op gang gekomen ging de stekker er helaas
weer uit. Voorlopig geen repetities tot en met
december en wat gaat ons brengen. De pakken
die sommige leden al in gedachten hadden
voor de carnaval . Zijn ook weer op de legplank
gekomen. Dus wij kunnen dan na ruim 1 jaar
weer opnieuw starten met instuderen van de
straatshows / muziek. Want thuis alleen spelen /
lopen is niet te doen.
Het COVID-19 heeft ook effect op het ledenaantal.
Zo ook zijn de majoretten gestopt en ook wat
leden. Voor het carnaval vierend SAS zal het voor
het 2 de jaar op een rijs zijn dat er geen optocht
is. Maar zo kan iedereen zeker bouwen aan mooie
wagen / pak voor carnaval 2022. Dan is er zeker
geen stress om alles op tijd klaar te hebben.
We hopen dat er op een ludieke
wijze toch iets mogelijk is.
Alaaaaaaf
Showbende SAS

2011

2016

2019
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Carnavalsvereniging
1 Zonder Snor
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Hier een brief aan alle betekoppen. Momenteel
zijn we op oefenmissie niet zo ver van onze
kazerne vandaan. Wij zijn al in volle training
om de maandag van carnaval te waarborgen van
veiligheid. Natuurlijk weten wij ook dat deze
missie op niks kan uitdraaien omdat we nog
niet in de toekomst kunnen kijken. Maar we zijn
vastberaden dat van zodra het kan wij met onze
troepen zullen marcheren door de straten van
Betekoppenstad.
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Een van onze soldaten besloot een jaar geleden
om op een eigen houtje een missie te starten
en alleen door te gaan. Nu is deze soldaat tot
inkeer gekomen en heeft hij beseft dat dit eerder
een uitstapje was dan een solomissie. Bij zijn
wederkomst in de kazerne had hij wel een groter
wapen dan voorheen in zijn hand! Maar na een
paar weken in het kasjot en 3 maanden de wacht
over te nemen door dubbele diensten te draaien is
hij terug binnen de compagnie!
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Ouw tu moed dur in, buhin maor avast wa tu
vurzinnu voor 2022 èn kzoen zèhhu, TOT MEE
TIE DAOHU IN 2022.
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Nou èn zons nogal bij ons..........eeh. Heen
carnaval 2021, kammu da nie voorstèllu maar
ja, tza wèl moetu zeker. Alli, volhus die twee
zevereirs, Mark Krukke èn dien anderru mee
zun Delfsblauwu schoenun an, die annog in
Zaomslag huweunt èt. Zèg hunoeg eeh. Om
du zoveel weeku kommu zu op tilliviezie
om wa tu staon zeevurru suust of dan zu op
dun vroehurru Spiekerskorner staan om wa
donzin uit tu kraomu Maor wu zittu dur mee.
Nou moenk zèhhu dattu vurwaodu stoetdag
van voorug jaor hoet buvallun is. Heen last
van wind of reehu, vollu stammunees, hoeju
pintu èn bijna iedereen wastur. Ju zoe bijna
zèhhu, ouwu zo, maar wu kummu maor
moeiluk de stoet op un andurru dag ouwun

eeh. Nou oop ik dat 14 februari 2021 weer
hao sturmmu, dan èmmu da davast hat teehu
2022 èn oopuluk is die koroonaèllèndu dan
oek voorbij. Ik zoen zèhhu, vanaf carnaval
2021 hurreekut, nog 54 keer du vuilbak buitu
zèttu, dan ist eint feebruuwaorie 2022, èn dan
vliehu mu dur dubbul in mee carnaval 2022.
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Betekoppe,

Wij gaan nu verder met de oefening (bezetten van
de kazerne) en wensen jullie ondanks alles toch
een leutige carnaval!
Met krachtige groeten,
D’n Kleinsten
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ondertussen in ‘t bouwkot .......
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…anders hadden we wel bij een sjoelclub gezeten. De lijnentrekkers van onze club hadden al vrij snel een plan de campagne waarbij we gewoon blijven bouwen met alle
toeters en bellen die er bij horen.
De jongens en meisjes van de club zijn dus regelmatig te vinden in ons bouwkot om aan
een nieuwe kar te bouwen. Jawel een compleet nieuwe kar, die andere [de enige die in
Sas heeft gereden :-)] is al richting het Oosten.
Dus ieder doet z’n dingetje en we draaien het “normale” programma volgens de richtlijnen. Kortom gas d’r op, we vormen, kleien, doppen en maken er 1 geheel van. want
uiteindelijk bouwen we toch voor de Schoonste optocht van Zeeland. Hoe dat er allemaal
uitkomt te zien dat kun je zien op zaterdag 30 januari, want dan zetten de deur even
open, zodat je zelf kunt aanschouwen wat we er van gebrouwd hebben. Voor het hoe en
wat hou Facebook in de gaten. en tja gaat hij buiten of niet dat is nog even afwachten…

Op naar 2022
Dan maken we er een feestjaar van, 4x11 jaar! Das dus zeker reden voor een feestje.
Zoals je van ons gewend bent zal dit weer een dagvullend programma worden, met ook
het een en ander voor kids en natuurlijk ook voor de oudere jongere. Natuurlijk willen
we onze 2x11 en 3x11 feesten in de Speye evenaren. Wat het gaat worden, daar gaat
ons feest comité zich nog over buigen.
Oh ja, maar als je dan in 20/21 een wagen gebouwd hebt en er geen stoet is, wat doe je
dan in 21/22? Aja…. nog een kar bouwen. Want een bouwer bouwt!!

Op tocht nAAr………?
Beste Betekoppen,
Wat een boel wind vorig jaar, eej?!
Hadden we op het gemakje met een
briesje zaterdags opgebouwd, maar
op de zondag blies de wind nog wat
harder! Beetje Betekop laat zich niet
door wat wind vangen, maar het was
wel verstandig om niet te gaan rijden
met onze creatie. Het zou nogal wat
zijn dat we halverwege den optocht
onze wasstraat over het kanaal
moesten gaan zoeken! Dan maar op
een andere dag rijden dachten we…
maar toen gooide Corona alle plannen
in het water.
Ondertussen zitten we nog steeds
in Corona-tijd, zoals ze dat zeggen.
Dus geen feesten en evenementen,
dus ook geen Carnaval 2021. Het gaat
een tocht worden van de lange adem,
maar hopelijk wel eentje die gaat

leiden naar Carnaval 2022!
Dus wij van OEZO hebben de koppen
(wel netjes op anderhalve meter)
bij elkaar gestoken en een route
uitgestippeld van september 2020 tot
aan Carnaval 2022!
Het afgelopen bouwjaar zijn we
eens goed in training gegaan. Veel
bloed, zweet en tranen hebben we
al achter de rug. We zijn zo fanatiek
bezig geweest, dat er eentje van
ons een personal trainer in de arm
heeft genomen! Ook hebben we ons
materiaal eens goed nagekeken en
waar nodig wat onderhoud gedaan.
Een goede voorbereiding is het
halve werk! Dus gaan we binnenkort
beginnen aan onze uitdaging die
te wachten staat. En deze keer gaat
een beetje slecht weer ons niet
tegenhouden! Het belooft een lange,
zware, soms gevaarlijke, maar leutige

Karnavalsstichting De Ventjes & Co

[De leutigste bouwclub van Betekoppenstad]
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tocht te worden om ons doel te
bereiken. Wat het doel is houden we
nog een jaartje voor ons. Wel gaan
we speciaal voor alle Betekoppen
een logboek bijhouden over onze
avonturen. Het verslag komt volgend
jaar hier in de Betekop! Wordt
vervolgd…

Carnavaleske groeten,
De mannen en vrouwen van Oezo!
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Wasdàjong?!

Dit jaar kan de titel van onze jaarlijkse column
in de Betekop gewoon “Wasdàjong?!” zijn. Want
de wereld, met Betekoppenstad als stralend
middelpunt, staat
toch wel aardig op zijn
kop. We nemen jullie
even mee terug naar
het eerste weekend
in februari van vorig
jaar. Het was precies
3 weken voorafgaand
aan carnaval en het
coronavirus zat nog
voornamelijk achter de
Chinese muur. Wasdàjong
was druk. Druk met het
organiseren van een
weekend vol festiviteiten
in het kader van het
11 jarig jubileum. Het
speelde zich allemaal
af in een gigantische
tent die hiervoor
speciaal was opgezet.
Pal voor ons stamcafé
de Rijnvaart. Op vrijdag
werd er gedineerd en
zongen we zij aan zij
aan lange tafels. Het waren 8 persoonstafels
waar je met een beetje passen en meten toch
zeker 11 man aan kwijt kon. Op zaterdag was
een spetterend feest met 2 weergaloze bands.
Het was fantastisch, mede ook door jullie
aanwezigheid. Nogmaals bedankt daarvoor! 3

Betekoppen,
Zoals bekend zal deze carnaval niet doorgaan,
net zoals alle andere optredens die we normaal
doorheen het jaar hebben. Maar toch laten we
ons hoofd niet hangen! We blijven dan ook in
zo verre dat het mogelijk is repeteren met de
gepaste maatregelen zodat we altijd blijven
klaarstaan voor als er terug optredens kunnen
binnenkomen.
Jammer genoeg kunnen ook wij niet in de
toekomst kijken en daarom weten wij ook niet
of er al dan niet toch iets kleins kan gedaan
worden van onze kant uit.
Wij zullen wel blijven oefenen en hopen dan
ook in 2022 weer op de zaterdag en de dinsdag
in de cafés te vinden zijn. Maar tot dan is het
net zoals iedereen een jaar op de tanden bijten
leuke ideeën/alternatieven verzinnen en vooral
elkaar steunen.
Wij hopen dan ook dat iedereen gezond en wel
blijft in het mate van mogelijke zodat we terug
met elkaar kunnen feesten in 2022.
Wij zeggen Alaaf!
Sugarbeet Strietband.

weken later. Het carnaval barste
los in Betekoppenstad. Enkele
coronagevallen werden ondekt om
en nabij de Europese skigebieden.
Het kwam dichterbij ,maar de
meesten waren nog steeds niet erg onder de
indruk. “Meej die doaghen moet je sowieso niet in
de Alpen zijn” en “het zal wel los lopen” werd toen
nog gedacht. Er speelden bovendien belangrijkere
zaken. Zaken als de weersvoorspelling van
aanstaande zondag. Zou de voor Wasdàjong
11e stoet wel doorgaan? Nee, bleek later, want
het waaide veel te hard. Kort na de officiële
berichtgeving op zondagmorgen verscheen er plots
een post op facebook. Het was een uitnodiging
voor een vlees kaarting, gepubliceerd door een
handjevol leden van Vaneighust en Wasdàjong
die vroeg uit de veren waren. De voorzitter
van Wasdàjong daarentegen, dacht in eerste
instantie dat het hele bericht een geintje was.
Tot hij halverwege de middag zijn stamcafé
binnen kwam lopen. Tot zijn grote verbazing zat
er 40 man uitgedost in carnavalstenue driftig te
“biejen”. Geweldig! Wat er zich in de weken daarna
allemaal is gaan afspelen hoeven we hier niet
uit te leggen. Een beetje “social distancing” zo
vlak na carnaval is voor Wasdàjong eigenlijk best
normaal. Enkele leden trekken zich gewoonlijk
terug in Brabant of boven de rivieren. Soms kon
het zomaar eens tot de Koninginnedag bolling of
het beach volleybal toernooi duren, voor je weer
eens als groep aan een pintje zat. We moeten
helaas constateren dat het er sinds carnaval nog
steeds niet van is gekomen. Wat houdt de mannen
van Wasdàjong dan wel bezig? Nou, ten eerste ligt
de focus net als bij het OMT ook bij Wasdàjong op
de R-waarde, beter bekend als het reproductiegetal.
Bij Wasdàjong daalt het reproductiegetal
niet. Integendeel. Het ledenbestand van de
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Oemoemenoe verder?

In wat vore rare tijd leven we momenteel nou?
Carnaval mag niet doorgaan wat moeten we
dan als wagenbouwers? Vorig jaar zag t er
nog allemaal rooskleurig uit en waren wij er
helemaal klaar voor om onze jubileumwagen
aan het publiek te vertonen en er een mooi
feestje van te maken in onze feesttent.
‘t beloofde een groot feest te worden want je
kan het 33 jarige bestaan toch niet zomaar
voorbij laten gaan. Gelukkig hebben we nog
wel een mooi jubileumfeest mogen geven in de
Zwaan wat ook weer een gezellige avond was.
We keken zo naar de zondag uit om er een
mooi feestje van te bouwen, maar helaas
waren de weergoden ons niet goed gezind, en
we hadden onze feesttent speciaal nog extra
verankerd. De teleurstelling was daarom ook
groot onder heel carnavalvierend sas dat de
schoonste optocht niet door kon gaan, maar
wat achteraf toch wel de goeie beslissing is
geweest! Gelukkig werd de dag snel omgezet
en was er een heuse kroegentocht in de
middag met afsluiting in de Statie toch nog
een gezellig dag met dank aan de stichting
Betekoppen en de Club van 111!
Wel waren we er allemaal snel over uit de
optocht moet toch doorgaan maar dan op een
andere datum. Alle koppen werden bij elkaar
gestoken en er kwam al snel een nieuwe datum
naar voren met als klap op de vuurpijl een
geweldige feestavond waar iedereen nog lang
over na zou praten! Jammer genoeg mocht
die dag ook weer niet doorgaan want 2 dagen
van te voren vonden ze het in Den Haag

jeugdafdeling (Wiezejongisdajong?!) is gedurende
de coronapandemie exponentieel gegroeid. Met de
geboorte van Giel Klasen en Veerle van Bree staat
het ledenaantal nu op 4. Dat belooft wat voor
volgend jaar!

Op moment van schrijven (rond 11 November)
zou onder normale omstandigheden het bouw
seizoen beginnen voor Wasdàjong. We hebben
vernomen dat rekening houdend met het huidige
maatregelen pakket er met hooguit 2 personen
per vereniging mag worden gebouwd. Dat is voor
Wasdàjong eigenlijk geen belemmering. Als er
tegenwoordig al 2 leden tegelijk zouden komen
opdagen, of laten het er 4 zijn. Dan nog wordt er
zeker niet met meer dan 2 personen tegelijkertijd
gebouwd, hooguit “slap geouwoerd”. Wat wel
een belemmering is, zijn de gesloten deuren van
onze favoriete cafés. Zonder gekheid hopen we
natuurlijk voor iedereen dat het spoedig weer
een beetje terugkomt bij het oude. We sluiten dit
bericht ook gewoon af met de boodschap: “tot
mee die doaghen!” Hoe, wat, waar en wanneer
.....dat zien we dan wel weer.
C.V. Wasdajong?!

nodig om ons in een lockdown te steken en was
weer alles voor niks geweest. Zo hebben wij ons
jubileumjaar niet echt mooi af kunnen sluiten
en is onze wagen vertrokken zonder in Sas te
schitteren. En dan kregen we eigenlijk weeral
snel te horen dat het carnaval van 2021 niet door
mag gaan omdat er schijnbaar een virusje heerst,
dus zullen we nog een jaartje over moeten slaan.
Toch zijn we op ‘t gemakje maar al een beetje
begonnen aan het bouwen van een nieuwe wagen
maar we weten nog niet voor welk jaar het gaat
zijn. Laten we hopen dat zo snel mogelijk weer
alles normaal is en dat we weer gewoon lekker
carnaval kunnen vieren zoals we dat kennen! Ik
denk dat we daar allemaal wel weer aan toe zijn
zo ondertussen.
Wij prutsen in elk geval op het gemakje en met
wat beperkingen natuurlijk gewoon een beetje
verder daar onder die zendmast in Philippine.
Laten we vooral hopen dat iedereen gezond blijft
en hopelijk tot snel!
Bouwklup de Sloebers
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Het is stil in entertainmentland. De dinsdag
van carnaval 2020 bleek onverwacht ons laatste
optreden te zijn. Op een enkele repetitie in de
zomer na is het dweilbandleven stil komen te
liggen. Wat een onwijze domper, want muziek is
waar we voor leven.

We hebben daarom unaniem besloten om de
deken over onze kop te trekken en te wachten
op betere tijden. Als een rups met een aantal
ribbeltjes aan coronakilo’s ontpoppen we ons na
verloop van tijd tot een verbeterde versie van ons

zelf. Uit die cocon en terug de
straot op! Misschien zelfs in een
nieuw jasje…
Tot mee andere daoge!
Dweilband Te Geen Naom

We schuiven
door....
We schuiven door Betekoppenstad. Althans,
dat was de bedoeling. De wagen was af. De
muziek gereed. Het dansje ingestudeerd.
Maar storm zorgde ervoor dat we zondag niet
met onze wagen (Muck) konden rijden voor
eigen publiek. Alleen in Koeterdorp, waar we
de generale repetitie hebben gedaan, Zelzate
en Assenede, waar we volledig opgebouwd
waren, inclusief de verlichting, hebben we nog
kunnen rijden. En toen kwam Covid-19 binnen
denderen. Alle carnavalsoptochten werden
afgelast. Ook kwam er geen tweede poging in
Betekoppenstad. Helaas :(
Muck heeft tot eind van de zomer geparkeerd
gestaan in onze bouwplaats in de Leutfabriek.
Daarna is hij verkocht en op transport gegaan
naar Belgisch Limburg. Geen Flauw Idee of er in
2021 een carnavalsoptocht gereden kan worden,
alle signalen wijzen erop van niet. Maar
dat maakt voor de bouwers van het “kleine
broertje”onder de wagenbouwers niets uit. De
driekoppige bouwploeg is gewoon begonnen
aan een nieuwe creatie. In het weekend, maar
ook soms in de week, wordt er op een rustig
tempo, een nieuwe wagen gebouwd. Onder het
motto ‘We Will Be Back’ zullen we weer rijden in
Betekoppenstad (en omliggende plaatsen). Maar
wanneer precies?? Nog even Geen Flauw Idee....
Voor nu... Stay Safe,
blijf gezond, maar
vooral: Hou carnaval
levend, blijf bouwen!
#EenBouwerBouwt

De mannen van KZTNTL zijn diep door het stof gegaan, en hebben een
grote knieval gedaan in de videotoespraak naar aanleiding van hun
enthousiasme. En zeggen een grote sorry, voor alles wat ze hebben gedaan
maar ook alvast voor wat ze nog gaan uitspoken.
Tijdens carnaval 2020 gooiden ze voor de ondernemers, die het vanwege
de sluiting van de Westkade toch al moeilijk hadden, roet in het eten door
half Sas te voorzien van nieuwe straatnaambordjes. Aangezien TomTom
en Google Maps deze wijzigingen nog niet hadden verwerkt, verdwaalde
menige belg die sowieso erg veel moeite moest doen om naar Sas te komen
door het sluiten van de grenzen.
Daarnaast hebben ze zich de laatste periode bezig gehouden met
organiseren en motiveren en kijken wat wel kan! Zo hebben ze met koningsdag een “Moordspel thuiseditie” gedaan, en hadden ze plannen voor een
“van de prins geen kwaad” wandeling. Dat laatste hebben ze op het laatste
moment toch maar afgeblazen, maar ze konden het natuurlijk niet laten om
als prins op de pomp te verschijnen om 11 over 11.
“Dat al deze initiatieven en enthousiasme niet altijd goed vallen bij het
“volk”, raakt ons hard”, geeft het tweetal toe. Dat ze er niks mee doen tja
dat ligt in beider aard. “We vinden dat we een beetje leut in deze trieste boel
moeten brengen” aldus een duidelijk aangeslagen Maarten. Aangevuld door
Jan “We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar”.
Na de toespraak begonnen de mannen weer met gezwinde spoed aan de
voorbereiding van de diverse activiteiten die op stapel staan.

En ineens werd alles anders
De aanloop naar het vorige carnaval was er een
als zo vele. Gewoon lekker bouwen en leut èn
mee z’n allen. En het weer op de zondag van de
optocht? Ze kunnen het nog voor geen uur vooruit
voorspellen, laat staan dat ze weten wat het weer
morgen wordt. Dat slechte weer waait wel over. Het
waaide wel over ook. “Hier staon we dan mee ons
dwaze muile” sprak Rijk. Ineens werd alles anders
die dag. Ondanks de domper dat er niet gereden
kon worden werd het er niet minder gezellig
om. ’s Middags al in het café! Zo’n lange zondag
hebben we nog nooit gehad. Er vlogen al heel wat
pluimen door ’t Sas. En die optocht? Die halen we
binnenkort wel in.
Dat de wind een keer roet in het eten kan gooien,
allez vooruit. Maar een virus? En dat zelfs het

dagje inhaalcarnaval door een intelligente
lockdown op het laatste nippertje afgelast wordt?
Ineens werd alles anders. Weer een nieuwe datum
prikken? Verkopen we alsnog, of laten we de
kar staan tot de optocht van volgend jaar? We
kunnen tijdens het bouwseizoen nog wel wat
klusjes doen en een pintje pakken. We zullen wel
zien wat er van komt. Er is immers geen sterker
virus dan het carnavalsvirus. Zie hier maar eens
vanaf te komen!
Het voorjaar is meestal wel een rustige
periode met weinig carnavalsgerelateerde of
bouwactiviteiten. Hoogstens een paar keer
afbreken of opruimen. Maar natuurlijk wel al
wat plannen smeden voor het volgend jaar. Dit
jaar was er door alle maatregelen maar weinig
begankenis. En plots een triest
bericht, onwerkelijk. Pascal? En
ineens werd alles anders. Zonder
Rijk, (carnavals)vriend, bouwmaat.
En die pauw? Die staat nog
geduldig op de bouwplaats te
wachten tot ie nog eens buiten
mag.

De leutigste krant van Betekoppenstad: De Betekop 2021
Beste carnavalsvierders,
Wat een vreemd jaar is dit geworden zeg,
nooit kunnen denken dat we in deze
situatie terecht konden komen. Dat de
stoet werd afgelast was al bijzonder op
zich zelf, wat een toestand was dat zeg.
Uiteindelijk was de zondag een geweldig
leuke dag. Wat kunnen we er met z’n allen
toch een mooi feest van maken ook al is er
geen stoet geweest. 14 maart zouden we gaan voor
de herkansing, al kwam het rare virus wel heel
dicht in de buurt zeg. Het zal toch geen waar zijn,
in Brabant was het al code rood. Het leek op dat
moment nog net door te kunnen gaan tot we op
donderdag dan toch te horen kregen dat de stoet
voor de tweede keer op rij niet door zou gaan. We
waren zo in training geweest voor onze act, onze
spieren waren volledig opgepompt en dan krijg
je dit. We hebben weken moeten aftrainen om er
weer een beetje toonbaar uit te zien. Nou hadden
we daar natuurlijk allemaal veel tijd voor omdat we
van de één op de andere dag werkelijk niets meer
te doen hadden. Toen nog niet kunnen beseffen
dat het virus ons zo in de greep zou houden dat we
ook het komende carnaval nog belemmerd zouden
worden besloten we onze creatie te laten staan.
Het zal dus voor 2022 zijn denk ik zo, ik durf niet
meer met zekerheid te zeggen.

Button
Natuurlijk mag zeker dit jaar de button niet
ontbreken, want we willen natuurlijk ons
rijtje vol houden. Het is namelijk alweer de
28e button! Deze keer niet te koop bij de
Sasse café’s maar via … of af te halen bij
Recht door Zee (in het kerkje). Ze kosten
zoals gewoonlijk 1,50.
Kom je er, nu je eindelijk tijd hebt gehad
om op te ruimen, achter dat je nog een
button (of meer) mist in je verzameling,
dan hebben we nu ook de unieke kans om
nog oude buttons te bestellen voor 1,50 per
stuk. Bestel ze via onze leden,
info@deventjes.nl
of facebook: kst De Ventjes

Hopelijk zien we elkaar snel weer!
Bouwklup D’alve Zolen
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Beste Betekoppen.

Zoals gebruikelijk weer een stukje voor de
carnavalskrant 2021. Velen zullen zich 2020
herinneren als een letterlijk en figuurlijk
stormachtig gebeuren. Nooit eerder was het
namelijk voorgekomen dat de stoet der stoeten in
Sas moest worden afgelast. Wat een teleurstelling
voor allen die zich hadden opgegeven om deel te
nemen maar zeker ook voor ons als jury. Iedereen
liep die zondagmiddag in eerste instantie met
zijn ziel onder de arm maar een Betekop zou geen
Betekop zijn als hij/zij niet snel de draad weer op
zou pakken. Achteraf was het de zondag nog erg
gezellig ook mede dankzij de inzet van de Club van
111 of moet ik zo langzamerhand zeggen de club
van 333.
In al zijn wijsheid besloot de stichting in
samenspraak met de wagenbouwers en alle andere
betrokkenen een alternatieve datum vast te
leggen om alsnog de carnavalsoptocht te laten
plaatsvinden. Een fantastische oplossing. Alleen
kwam er toen een virus overwaaien, werden
alle evenementen verboden en moesten ook wij
een 2e teleurstelling incasseren. Druk overleg en

zoeken naar een nieuwe datum. Want de stoet
moest toch uitgaan. Wij waren er ook nu klaar
voor maar het lot besliste anders. Geen optocht
in 2020. Ook als jury bleven we achter met een
onbevredigend gevoel maar ja... gezondheid gaat
voor alles toch. Inmiddels is het virus weer in alle
hevigheid onder ons hetgeen er toe heeft geleid
dat ook voor 2021 door de stichting is besloten
dat er geen optocht en ook geen carnaval gevierd
kan worden. Een verstandige beslissing denk ik,
want gezondheid gaat voor alles en... we hebben
het geluk dat voor het carnavalsvirus geen vaccin
is ontwikkeld en er ook geen medicijn voor
bestaat. Of het moet een paracetamolletje zijn.
Het carnavalsvirus zit gewoon in het bloed van de
Betekoppen. Laat ons dan maar hopen dat 2022
een topjaar gaat worden voor het carnaval en
onze optocht, nog groter, nog mooier en nog meer
deelnemers. De jury daagt jullie uit. Maak het ons
maar zo moeilijk mogelijk. Wij zullen er, net als
altijd, klaar voor zijn.
Blijf gezond en laat de koppen niet hangen. Er
komen zeker betere tijden aan.
Paul de Groene (voorzitter)

C.C. op z’n kop
Waar wij te vinden zijn is dus elke
keer een verrassing. Hopelijk tot zeer
binnenkort in één van onze stamcafés in
Betekoppenstad!
De keuze was lastig dus elk café in
Betekoppenstad is ons stamcafé en
clubhuis geworden.
Die van ons?
De nieuwste carnavalsclub van
Betekoppenstad. Wij zijn een gezellig
samengeraapt zooitje carnavalvierders
met een rijke historie binnen het Sasse
carnaval.De meeste van ons hebben een
“duobaan” in het carnavalsleven dus de
bezetting zal wisselend zijn. We trekken
er op uit om op (carnavals)feestjes de
boel eens flink op z’n kop te zetten.Onze
aanwezigheid zal dan ook zeker niet
onopgemerkt blijven. Iedere carnavalsclub
heeft zijn eigen stamcafé..

C.C. OP Z’N KOP
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De Betekop t terug: 2020

‘Zit hem maar goed achter z’n
vodden’. Blijkt dat er iemand in het
vormgeversteam gestapt is van de
Betekop die uw geschiedschrijver
dusdanig kent dat er het vermoeden is
dat zij wel eens een positieve invloed
kan hebben op zijn uitstelfobie.
Dan maar het geheugensteuntje in
de vorm van het opschrijfboekje
ter hand genomen en ons achter
het toetsenbord gezet. Een zeer
vreemde situatie. Nog niet zo lang
geleden is de knoop doorgehakt,
geen carnaval 2021, geen prins,
geen optocht, geen ...etc....etc. Maar
wel ineens de uitnodiging om in de
Corona-editie van de Betekop een
bijdrage te leveren. En da’s in mijn
geval terugblikken. Want je zou het
bijna vergeten, in 2020 is er gewoon
gecarnavald. Nou ja, gewoon? Een
stormpje van windkracht 9, deze keer
niet bedoeld het dweilbandgezelschap
uit Klooster, gooide wat roet in het
eten. Maar laten we niet op de feiten
vooruit lopen. In 2019 zag alles er
nog heel gewoon uit. En dus ook de
dagelijkse zwerf-cq kroegentocht door
bruisend, maar winderig Betekopstad
van uw geschiedschrijver. Het kleine
boekje in de handtas en in de aanslag
bij speciale momenten of gewoon ter
registratie van het gebeuren. Uiteraard
worden hier geen literair verantwoorde
zinnen geconcipieerd. Nee, aan het
met vers pils doordrenkte papier
worden snel wat kreten toevertrouwd.
En dat in een handschrift in
vergelijking waarmee Egyptische
hiërogliefen lezen als het door Pietje
Betram onderwezen schoonschrift.
U begrijpt om dat na een jaartje te
ontcijferen moet je Oud Etruskische
kalligrafie gestudeerd hebben.
OF.......je hebt weer het ouderwetse
carnavalsgevoel over je heen, je
verplaatst je tijdens het lezen weer
in het lokale kroegje, je aanschouwt
je mede-carnavallers weer en je
begrijpt gelijk weer wat je allemaal
neergekrabbeld hebt. Echter, om die
sfeer weer op te roepen is er wel iets
nodig. In mijn geval de eerste stappen
naar de nieuwe carnavalscyclus. De
eerste verhalen van de bouwplaatsen,
de eerste verhalen over de zoektocht
naar ideeën, de eerste samenkomsten
in de clubkroegen, de eerste
carnavalspinten, de eerste sterke
verhalen en vooral ook weer het
ophalen van sterke verhalen van
vorige feesten....Het Carnavalgevoel.....
U begrijpt, nu in de hoogtijdagen
van COVID, Corona, de Pandemie, de
Lockdown, de virologen, de antivaxers, de complotdenkers, ........heel
veel indrukken, maar niets wat je nu
eens het lekkere feestgevoel geeft. En
ga dan maar eens een stukje schrijven,
ga dan maar eens ontcijferen. Maar we
gaan het toch proberen.
De weg naar de dagen der dagen
is divers. Eigenlijk is voor een
carnavaller het jaar verdeeld in 2
helften. Enerzijds de weg naar de
carnaval toe. En daar speelt maar
één ding, klaarstomen voor ‘die
daogen ‘, wat gaan we doen, hoe
gaan we het doen, met wie gaan

we het doen, wat gaan we op welke
dag doen, .....de 5 dagen worden
minutieus ontleed en dan langzaam
maar zeker opnieuw opgebouwd,
maar dan met nieuwe ideeën. En
deze voorbereidingen vinden op vele
plaatsen en manieren plaats. Van huis
uit, op de bouwplaats of in het club
café. Een groep die zich dit jaar al
lang van te voren presenteerde was
de Jeugdraad. Via de sociale media
kon men de geboorte volgen van
een klein zaadje tot het uiteindelijke
Beetje. Met een leuke fotoreportage
sexuele-bete-voorlichting kon men
het groeiproces perfect volgen. Tot
en met de oogst door Pa Coen, stevig
met beide poten in de Zeeuwse klei. En
daarna de babyparty in het clubhuis.
Het was aandoenlijk om te zien hoe
de nog wat bleue nieuwe bete-papa’s,
gehuld in hun klassieke Raad van
11 pak het kleine wurmpje van luier
en blauw rompertje voorzag. Het
enthousiasme van de, het betezaad
ontgroeide, Jeugdraad is prachtig en
(opa spreekt) bijna ontroerend om
te zien. De toekomst van de Sasse
carnaval is verzekerd. En dat zagen
ook de ervaren Raad van Elf leden. De
hele dag van de Prins bekendmaking,
de megakroegentocht was in het teken
van dit prille geluk, thema ‘babyblauw’. Alleen de nieuwe prins was
geen onbekende, dus zeker niet blue,
maar juist zelfverzekerd sprong hij
om 11 over 11 in de schijnwerpers,
Prins Benito. Voor de 4e keer. En voor
velen was dan ook duidelijk dat dit
een opmaat was naar de volgende
Grootvorst. Echter, da’s nog 7 jaar en
da’s lang, dus of ze gelijk krijgen? Toen
was het nog koffiedikkijken.
En de Leutfabriek? Nou die ontwikkelt
zich op een grandioze manier.
Steeds meer verenigingen weten
de weg te vinden naar de ‘Tempel
van creativiteit’. De oorspronkelijke
gebruikers, de Grote Wagenbouwers
en de wat kleinere, opererend onder
de vleugels van de 3B’s krijgen
steeds meer buren. Verschillende,
aanvankelijk loze, oftewel niet
gevulde ruimtes worden omgebouwd
tot nieuwe bouwplaatsen. Zelfs met
grensoverschrijdende belangstelling.
Assenede weet ook de weg naar onze
luxeloods te vinden. Goed om te zien.
De oude tijden met de vete AssenedeSas ligt ver achter ons. De kreet ‘Sasse
Bucht vlieg in de lucht....’ (1956!!) is
in rook opgegaan. We weten elkaar nu
goed te vinden. Vele wagenbouwers
rijden op zondag na onze Tocht der
Tochten ook in het Asseneedse. Maar
daarover later meer.
Naast carnaval weten ook vele andere
kunstuitingen zich te ontplooien in de
Leutfabriek. Beginnende en ervaren
kunstenaars, muziekgezelschappen,
van popbandjes tot een complete
showband. Daarnaast wordt de ruimte
van de oude sporthal omgetoverd
tot een dampende feestzaal of een
stomend Factoryfestival, met alle
vormen van muziek. Een gouden
greep om de oude Vlaanderen
te transformeren naar een
multifunctioneel complex, in plaats

van het te slopen en een gras-, of
hondenpoepveldje neer te leggen.
Helaas ook hier weer een overheid
met 2 gezichten. Prachtig de mate
waarin men medewerking krijgt om
deze Leuttempel verder uit te bouwen.
Maar helaas (althans als je ermee
geconfronteerd wordt) een overheid
heeft ook een verantwoordelijkheid
als het gaat om veiligheid en milieu.
Daarvoor hebben we het fenomeen
RUD in het leven geroepen. Een
verplicht nummer, maar niet altijd
even gebruikersvriendelijk. De zaken
die ze moeten controleren zijn niet
de meest simpele en je moet aan
nogal wat regeltjes voldoen om ze
content te krijgen. Dus als je een
vergunningtraject ingaat, maak je
borst maar nat. Nederland regelland.
Er zijn voor veel bouwers veel nieuwe
begrippen geïntroduceerd, van het
Activiteitenbesluit tot Last onder
dwangsom........Maar uiteindelijk, met
engelengeduld van beide kanten, men
spreekt niet altijd dezelfde taal, is
alles toch weer op z’n pootjes terecht
gekomen. En kan er centraal gebouwd
worden.
En op de dag van het wagentjeskijken
scheelt dat een hoop kilometers
rijden. Dit jaar was onze Commissaris
van de Koning, Han Polman, tijdens
carnaval een Krabbegatter, ook
aanwezig. Hij ging gekleed in een
lange boerenkiel(-jas), begeleid door
een, in witte laboratoriumjas (invloed
Ventjes?) getooide chaperonne, in
Oudnederlands de ‘slippendrager’.
Hij was overweldigd door de enorme
hoeveelheid volk. Ook het aanbod
van 2e hands kleding, verdeeld over
3 hallen! Ook de diversiteit aan
materiaalgebruik van de bouwers. Zo
werden voertuigen volledig opgetuigd
in metaal (‘steampunk’), polyester,
foam, piepschuim, polyester op foam
ipv op klei, een volledig uit hout
opgetrokken kippekot, een limousine
uit oude gordijnen,.......Creativiteit
met een grote ‘C’. En de Commissaris
zag ook de enorme meerwaarde voor
de ontwikkeling van jonge mensen om
techniek te leren, (V)MBO-projecten.
Het was voor hem ook een ‘eyeopener’ de saamhorigheid, overal een
hartelijke ontvangst met een natje en
een droogje.
Voorbereiding is alles. Zoals al eens
beschreven merk je weken voor
de 5 dagen dat de barkeepers of
DJ’s van dienst in de café’s al eens
uitgeproberren welke plaatjes het
‘goed doen’. Ieder café probeert dit op
zijn geheel eigen wijze in te vullen. En
logisch ook. Want wat zou de carnaval
zijn zonder zijn muziek. En het
grappige is dat het beeld is dat er altijd
carnavalsmuziek was. Eigen krakers,
zoals de Kop, landelijk de neus van
Mien of het Bloementjesgordijn.
Maar dat is helemaal niet zo. Muziek
en carnaval zijn onlosmakelijk
verbonden, maar oh zo divers in tijd
en regio. Binnenkort vieren we 66 jaar
Betekoppen. Maar dat is geenszins
het begin van de carnaval. Nee, reeds
eeuwen wordt dit feest gevierd. Ook
in Sas. In de oude geschriften over
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het ontstaan en de eerste jaren
van de sluis en latere vesting is al
sprake van festiviteiten rondom de
Vastenperiode. Maar om een en ander
beter te kunnen duiden moeten we
toch naar meer recente bronnen. En
dan is het mooi om te lezen in de
Terneuzense Courant van 28 februari
1895, dat de optocht zich opstelde bij
de Statie (nog de echte van de trein
en niet die van de prijsuitreiking).
Fraai uitgedoste zotjes en dat allemaal
onder de muzikale begeleiding van
de fanfare. Toentertijd nog niet de
Vereenigde Vrienden, opgericht in
1897, 1 maart. Het soort muziek kan
ik niet uit het krantenartikel halen.
Maar ik verwacht de meer vrolijke
variant van het normale repertoire.
En zo werd dat toentertijd verwoord:
‘Het carnaval, dat ze hier echt prettig
weten te vieren, is voor dit jaar weder
afgeloopen.....De stoet, welke zich des
namiddags nabij de Statie in beweging
stelde, werd geopend door een achttal
muzikanten en gevolgd door eene
bonte menigte ging ze tweemaal door
de straten onzer veste. De costumes
waren smaakvol en bezienswaard
vooral trok de aandacht het met
zooveel smaak getooide Axelse boertje
(voorvader Brian?, redactie) dat zich
zoo levendig tusschen de bonte rijen
bewoog. De muzikanten, die zeker
een zware taak achter hun masker
te verrichten hadden, kweten zich
meesterlijk daarvan; ‘t waren zeker
nog leden van het alhier bestaan
hebbend fanfarengezelschap. Een
woord van lof zij hier op zijn plaats
voor het pretmakend publiek, daar de
orde geen enkel oogenblik is gestoord
geweest.’
Bij het doorlezen van deze oude
geschriften komt men dan ook
de wonderlijkste zaken tegen. En
terugkerend daarbij is toch de angst
dat het wat ‘rumoerig’ of ‘opstandig’
wordt tijdens deze dagen der dagen.
En na afloop toch de conclusie
‘Natuurlijk hadden verschillende
vereerders van Prins Carnaval “den
Prins” gesproken, en gedroegen zich
enkelen minder betamelijk (het is
wel treurig, dat zoo iets ‘natuurlijk’
moet genoemd worden) doch
ernstige feiten kwamen gelukkig
niet voor. Woensdagavond was er
nog een relletje in een herberg in de
Polderstraat, doch dat was vrij spoedig
door de gewapende macht gesust’. Uit
Zeelandia, 15 februari 1902.
Maar een nog meer wonderlijk stukje
vond ik in de Middelburgse Courant
van 19 februari 1902. Hier wederom
een lovend stukje over de Sasse
carnaval, wat een Zeeuwse monopolie
had, de ‘Sassche Vastenavondpret’.
Vooral op de dinsdag kwamen dan
ook mensen van heinde en verre
naar Sas om met de meest prachtige
costumes en gemaskerd uitbundig
de bloementjes buiten te zetten. Wat
tot de prachtige constatering leidde:
‘jammer dat ‘s koopmans verdiende
kapitaal reeds na eenige uren voor een
“zatten kop” was ingewisseld. Enfin,
dat is een natuurlijke nasleep van
Carnaval.’
Tot daar niets nieuws onder de zon.

Wat mij in dit stuk opviel was de
volgende passage: ‘van Dinsdag op
Zondag is het pauze. Dan kan men
een tijdje uitrusten, om Zondag
na de kerkelijke oefeningen weer
direct te beginnen. Zo was het dan
ook: Pierrots, clowns en domino’s
verschenen reeds te drie uur in den
namiddag en zetten ongestoord hun
pret voort, totdat op middernacht
de politie het sluitingsuur kwam
aankondigen. En hiermee bracht ze
tevens een uitgeleide aan den prins,
van wien ze de laatste week menig
uurtje buitengewonen dienst als
geschenk had ontvangen’. Nou is de
vraag, snapten die Middelburgers
er helemaal niets van of hadden
we toentertijd een carnaval met
2 zondagen??? Dit vergt nader
archiefonderzoek . Maar eigenlijk ging
dit stukje over de muziek, dus tot zo
ver carnaval 1902.
Carnavalsmuziek. Vanaf wanneer
kunnen we daarover spreken? En na
het krantenarchiefonderzoek ga je
op zoek naar de orale overlevering.
Je vraagt aan een 75+-er hoe zij
dat hebben beleefd. Da’s even
geleden en vergt diep peuren in het
geheugen. Muziek en dansen dat
was het belangrijkste onderdeel van
de carnaval, dat wel. En afhankelijk
van de grootte van het café was er
een ‘liveorkestje’ of men kon middels
een centje de jukebox laten schallen.
‘We dansten zowat de hele avond,
onverdroten’, met een masker op. Dus
het draaien van pirouetten, de jives,
de walsjes, de twist, de charlestons,
de kwikstepjes, ...... kortom alles wat
dansend Sas in de beentjes had, moest
eruit. En pas om 12 uur ‘s avonds
gingen de mombakkes af. En ook in
die tijd, de jaren ‘50, ‘60, werden in
Sas de meeste verkeringen begonnen
tijdens de uitbundige dagen voor de
Vasten. Maar, vraag je je dan af, wat
gaf dan de doorslag. De lichtblauwe
ogen, het wipneusje, het goudblonde
kapsel, de betoverende glimlach........
alles achter een mombakkes. Dus mijn
conclusie, het soepele heupenwerk,
de snelle voetjes, de sierlijke draaien
waren bepalend of de vlam oversloeg.
Of was het pas na 12 uur dat het voor
het echje ging? Ten minste als Papa je
niet voor die tijd kwam halen. Want
alleen naar huis? Ik dacht het niet.
Naast deze verhalen kwam ik ook
wat advertenties tegen, die een en
ander konden duiden. Zo waren de
volgende aanbevelingen te lezen in de
advertenties als warmlopertje voor de
Feesten. We spreken 1939 en komen
ook toen al bekende namen tegen.
‘Waar zal men zich ‘t best vermaken?
Zonder twijfel in de Zaal Reseda bij
P. de Wagenaer waar U zult horen het
befaamde Orkest-Orgel Mortier.’ En
voor de prijsbewusten onder ons, 15
cent entree, vrij dans en ‘n glas bier.
Dat waren nog eens tijden.
Of: ‘Zaal Flora, vrij dansen. Puik
Jazz orkest. Beleefd aanbevelend
P.J.Dierick’. Dus hier aan de Jazz, met
prima verzorgde dranken en matige
prijzen. Of: Zaal Olympia, gedurende
a.s. carnavalsdagen gelegenheid
tot dansen op de wereldvermaarde

‘Zingende Jazz-band’. Ook Jazz, maar
met zang, gezellig zitje, frissche
dranken en matige prijzen. Beleefd
aanbevelend F.Marquinie-Swartele.
Of: Hotel Rotterdam, Gerenommeerde
Consumptie, Aangenaam zitje
en Matige prijzen. Uitstekende
gelegenheid tot dansen met prima
strijkje’ Wed. L.F. Collier’. En hier de
muziek door een strijkje! U ziet, divers
aanbod aan muziek en gezien de
aangename zitjes, geen afgetimmerde
zalen. Zie hier het aanbod tot de jaren
60. Geen echte carnavalsmuziek.
En ook geen eigen krakers. In de
andere carnavalsprovincies Brabant
en Limburg ontstaat wel een geheel
eigen muziekwereld. Hier worden
eigen nummers geschreven, gezongen,
opgenomen en uitgebracht. Ik kan
niet geheel nagaan vanaf wanneer dat
precies gestart is. In Betekoppenstad
zien we na de herstart in 1956 dat de
muziek bij de officiële, traditionele
carnavals momenten verzorgd werd
door de Harmonie de Vereenigde
Vrienden, later d’Erremenie van
Lol en Leut en afgewisseld met de
Boerenkapel. Toch is ook hier gepoogd
om eigen plaatjes te maken. En nog
steeds genieten we van deze schaarse,
maar wel uiterst tijdloze klassiekers.
We noemen hier de Kop van een
Betekop, Een biet is geen bietel, Maak
zo van je neus nie. En daar doen
we het al heel lang mee. Terwijl in
andere contreien er elk jaar nieuwe,
op actualiteit geënte muziekjes
uitgebracht worden, wel of niet via
concoursen of festivals gepresenteerd.
Vanaf de jaren ‘60 zien we ook
landelijk de carnavalskrakers
verschijnen. Soms tot ergernis van
mensen ten zuiden van de rivieren.
Waar bemoeien die ‘Ollanders zich
mee. Ze snappen er niks van.
Desondanks is in Sas toch deze
muziek die door de boxen schalt.
Niet gek ook als we zien wat deze
muziek in de nationale TOP40 teweeg
brengt. Rondom carnaval zien we
de lijsten gekleurd worden door de
carnavalsdeunen. We zien daar de
jaarlijks terugkomende artiesten en
de eendagsvliegen. Daarnaast ook een
duidelijk onderscheid tussen de vanuit
het Zuiden gebrachte liedjes. De
noordelingen hebben toch vaker wat
dubbelzinnige teksten of meer op het
bierzuipen en vrouwenjagen gerichte
imago van de carnavalsviering. Ik
heb mij eens verdiept in de nationale
TOP40. En ik zie dat voor 1966 er geen
carnavalsmuziek in de lijsten staat.
Uiteraard altijd lastig om precies
aan te geven wat dat dan precies is
‘carnavalsdeuntje’. Wikipedia komt
met het volgende ‘
Een goede carnavalshit heeft diverse
herkenbare ingrediënten:
• Een makkelijk meezingbare ‘volkse’
melodie
• Een ritme met ‘hossend’ karakter:
lang-kort wordt vaak voortdurend
afgewisseld, en triolen komen
veelvuldig voor.
• Veel accenten in de muziek en veel
vraag-antwoord elementen
• De harmonie bevat veel tertsen en
sexten

• De tekst is eenvoudig te
onthouden, humoristisch van aard
en heeft vaak een pointe
• De vorm bestaat meestal uit diverse
strofen die met refreinen worden
afgewisseld.
• Een niet te snel tempo: er moet op
gehost kunnen worden
En in datzelfde Wiki staat een lijst
met alle grote hits per jaar. Voor
mij begint het in 1966 met ‘Glaasje
op, laat je rijden’, de voorloper van
de BOB-campagne en Sien van Toon
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Hermans. En van dan gaat het snel.
Rondom de carnaval loopt de lijst
vol. In 1967 komt grossierder in
het Nederlands lied, Johnny Hoes
met ‘Jelle zal wel zien’. Een cover
van het Beatles ‘Yellow Submarine’.
1968, ‘Mien waar is mijn feestneus’
van Toon Hermans, wekenlang op
nummer 1 in de TOP40. En een jaar
later van diezelfde Toon, ‘Kiele Kiele’.
En daarnaast een cover van’ Lili the
Pink’, ‘ Drinke totteme sinke’ van
Thijs van de Molen. En vanaf dan
gaat het snel. Nummer 1 hits voor
vader Abraham, André van Duin en
vele andere krakers van Conny van
Gorp, Adèle Bloemendaal, de Twee
Pinten, Arie Ribbens, Hydra’s en nog
vele anderen. Ook eendagsvliegen
als Ria Valk, Barry Hughes of de
Aal. En dan zien we een sterke
achteruitgang eind ‘90. En in de TOP’s
nadien komen de carnavalsmuziekjes
niet langer in de lijsten. Ook wordt
de muzieksoort anders. We zien de
invloed van de après-ski deuntjes
opkomen. Ook invloeden vanuit de
discotheek een dreunend geluid met
zware bassen. Kortom, de muziek is
veel moeilijker onder 1 noemer te
brengen. En in vorige Terugblikken
heb ik al regelmatig het thema
muziek belicht en de verschillende
modeverschijnselen of tradities.
Cafés die heel erg vasthouden aan de
klassiekers, andere die meer de jeugd
pleasen met de Boenkeboenk-muziek
(typisch een smalende opmerking
van een oudere jongere), soms wordt
het carnavalspad volledig verlaten
en gaan we ons te buiten aan de
suikerspinnenhardrock (vernoemd
naar de jaren ‘80 kapsels) van Europe,
Aerosmith, Van Halen, AC//DC.........
En in het verleden kreeg Sas van
Gent ook landelijke bekendheid door
optredens van enkele grote namen.
Legendarisch, januari 1962 Anneke
Grönloh in de Glasfabriek, met zo’n
opkomst 650 man, dat de entreegelden
een groot deel van de kosten van
de daarop volgende carnaval kon
dekken. Daarnaast in 1973 in de
Vlaanderenhal het grote TV moment
waarop het Carnavalslied van het Jaar
werd gekozen. Deze show, met 2400
uitzinnige bezoekers, uitgezonden
door de VARA en de BRT had grote
namen als Sjakie Schram, Het Cocktail
Trio, Eddie Christiani en als winnaar
Jan Boezeroen met He He, kijk daar
eens. Die een week later op 28 nieuw
binnenkwam in de TOP40.
Daarnaast hebben we een lange
traditie met eigen dweilbandjes.
Het oergezelschap Harmonie de
Vereenigde Vrienden, tijdens carnaval
d’Erremenie van Lol en Leut. Zij
begeleiden de Raad van 11, de
optochten en alle formele momenten
met de klassieke carnavalsdeuntjes.
Maar vanuit de Harmonie zijn ook
zeer vele aftakkingen ontstaan. De
dweilbandjes, die, de naam zegt het
al, van café naar café dweilen en daar
de boel op z’n kop zetten. De Sasse
oer-dweilband is de Boerenkapel. Echt
voortgekomen uit de Harmonie. Niet

alleen tijdens carnaval, maar ook
door het jaar regelmatig optredend.
Soms tot ver over de landsgrenzen.
Praat met vele (oud-)Sassenaren en zij
zwijmelen weg met de gedachte aan
de momenten dat de Kapel het café
op z’n kop zette, met het hoogtepunt
‘the Saint go marching in’, maar ook
Spaanse gitaren (ironisch, een topper
bij een gezelschap zonder gitaar. Zie
You-tube, want velen kennen het
nummer, maar hebben geen flauw idee
van de titel).
Naast de Boerenkapel ontstonden
nog vele andere gezelschappen. Een
al jaren meedraaiend gezelschap
Tandjen Bei, voortgekomen uit de
Westdorpse wagenbouwersvereniging
De Zuipcilinders. Een groep die met
aanhang soms zo groot is dat menig
café uitpuilt, alleen omdat de band
binnen is. Zij kunnen moeiteloos het
grote podium van het Scheldetheater
aan. En elk jaar proberen ze
een eigen thema te hebben, qua
muziek, maar ook qua aankleding.
‘Impressionant’ zoals onze Vlaamse
vrienden dat plegen te noemen. En zo
hebben we ook vanuit de Showband
afsplitsingen, die als dweilband
rondgaan. Of soms zijn het nietgeoefende spelers die onder leiding
van enkele meer ervaren mensen
muziek maken. Volgens mij (maar hier
ben ik voorzichtig, want op m’n eigen
geheugen afgaand) is Toeternietoe
ooit ontstaan uit het dinsdagochtend
gezelschap Het Ongeregeld Zooitje.
Of KomTaTege, met zelfs een eigen
CD. En dan hebben we ooit kleinere,
eenmalige, orkestjes, die desondanks
legendarisch zijn geworden. Ik
noem, het Klezmergezelschap, in de
volksmond ‘De Joden’ (mag dat nog,
die benaming?). Of een trio Schotten,
met echte doedelzak begeleiding.
Een ander gezelschap wat zich
onderscheidde was de Sasse Kadees,
samengesteld uit alleen dames. Of het
‘opleidingsorkest’ ZooJong, gemengd,
maar toch nadruk op de vele (zeer)
jonge muzikanten. En men hoeft
niet altijd zelf muziek te maken om
indruk te maken. Het playbacken.
Een fenomeen waar Otto en Robbie als
voorzangers of eigenlijk aan elkaar
praters de cafés plat kregen. Of op
maandag een compleet ingerichte
studio met eigen filmpjes van de
Pierewieten. Hier was de blote buik
van onze Jan tijdens een hilarische
boorscène spraakmakend of hilariteit
tijdens het Corrie nummer, ‘Hoeren
neuken nooit meer werken ‘.
Op het muzikale vlak is de
maandagmiddag het hoogtepunt, het
Dweilbandfestival. Een gemêleerd
gezelschap strijdt om de hoogste eer.
Het ooit als parodie op KomTaTege
begonnen gezelschap ValTaTege
draait nu al de nodige jaren mee. Zij
weten elk jaar weer op geheel eigen
wijze muziek te maken. Of dit nu als
Zwarte Piet en zijn Sinterklazen is,
electriciteitsbuisorkest of snoeiharde
metal of minstreelmuziek vanuit
eigen mobilhome, of het wereldrecord
Kazoo-blazend of als Vervelende
Vrienden of.....je kan het zo gek niet
verzinnen of ze maken er muziek van.

En dan de afsluiter bij Paul voor de
deur. Alle gezelschappen samen,
één grote verbroedering, muziek als
binder. Kippenvel. Al enige jaren
begeleid door de Blauwe Maandag.
Maar dan de eigen liedjes of opnames.
In de begintijd de opnames van Prins
Nozemius met de Betekoppen o.l.v.
Bob Marijs (‘Maak zo van je neus nie’
en op de B-kant, ‘Een biet is geen
bietel’) en later wederom Nozemius,
Betekoppen en orkest de Betestekers
o.l.v. Rezjee Suukerklont, met ‘Het
is de laatste keer’ en (opvallend)
B-kant ‘De Kop van een Beet is een
Betekop’, geschreven door Frans
Bonne. Ter ere van het 22 jarig
bestaan van de Betekoppen is er een
LP uitgebracht door de Boerenkapel
met zangbegeleiding door het
Betekoppenkoor. Hierop de klassiekers
en enkele bekende nummers uit die
tijd. Daarna is het lange tijd stil
geweest op het gebied van eigen
muziek uitbrengen.
In 1993 begon het dan toch weer
te kriebelen. Er moest nog eens
muziek opgenomen worden. En
enkele liefhebbers, horecamensen
en muzikanten hebben de stoute
schoenen aangetrokken en hebben
Andries Holten (de mannelijke helft
van het songfestivalduo Sandra en
Andres) bereid gevonden samen met
Tandjen Bei, de Scheermesjes en de
Tappers een aantal liedjes in een
professionele studio aan het vinyl
(of hoe heet CD materiaal) toe te
vertrouwen. Met de Oewist-ode aan
Gras van Sas, als meest in het oor
springend nummer.
Daarna in 1998 een CD Op z’n Sas.
Onder leiding van Hessel de Groff
brachten jongerenkoor Sas Chante
en het Gemengd Koor Sas van Gent
onder muzikale begeleiding van Ma
Vent Tog en de Sasse Kadees de Sasse
liedjes, aangevuld met een diversiteit
van andere vrolijke muziek. En dat
allemaal opgenomen in de Speije.
En uitgebracht met een
songbook ‘zing mee met
de cd’. En nu de gang er
toch wat in zat kwam in
2002 KomTaTege met een in
eigen beheer uitgebrachte
CD, The Best of 11 jaar
Karnaval. Een gezelschap
zoals aangegeven met
vele goedwillende, maar
niet allemaal geschoolde
muzikanten, die de
eventueel ontbrekende
muzikale genialiteit
compenseerden met
enthousiasme. Een CD
als collectors item. Het
volgende project is
van onze Westdorpse
vrienden Tandsjenbei,
die in Geslootene Boom
een CD opnamen met
als klapper ‘Kapitein
Rooibos’ gezongen door
Maikel Harte. Verder een
diversiteit aan liedjes
van Sesamstraat tot het
klassieke meesterwerk
‘Sabeldans’ van Aram

Chatsjatoerjan. En een andere bekende
dweilband Orangeband strikte het duo
de Maffooos om een lofzang op CD uit
te brengen op de brug van Sas met de
filosofische titel Open en Dicht. Beide
gelijktijdig waar, afhankelijk van
je materiële existentie als schipper
of automobilist. Jaar van uitgave
onbekend. Het grote jubileum festijn
5x11 oftewel 55 jaar Betekoppen. En
zoals bij 22 jaar werden wat muziekjes
verzameld. Meziek van Weleer, anno
nu. En nu is 2011. En met een nieuwe
lokale klapper, zanger Aswin en
de Feestneuzen van ‘t Sas die het
nummer de eeuwigheid in zongen ‘In
‘t Sas daar vieren w’altijd carnaval’
een bewerking van een traditional
door Claudine en Rodney. Verder een
overzicht van 55 jaar liedjes uit ‘t Sas.
En voorlopig de laatste aan het
fysieke medium toevertrouwde
muziek, de jubileum CD van d’n
Kleinste. Februari 2012 vond de
officiële doop plaats in clublokaal
de Rijnvaart. Naast de militaire
minikapel zingen op de plaat de
Papzakkers en Jules et les Clochards,
lokale grootheden (niet altijd
gebaseerd op muzikaal vermogen).
Maar wat dan in de huidige tijd?
De jeugd weet waarschijnlijk niet
eens wat een singeltje, LP, vinyl
of CD is. Laat staan een cassette-,
8-track- , of bandrecorder. Nee, nu
wordt gestreamed. En dat betekent
opnemen en op het wereld wijde net
plaatsen, via SoundCloud, Spotify
of met filmpje op YouTube. Ik zal als
oudere jongere nog wel wat media
vergeten zijn. En verspreiding via de
sociale media, Facebook, Instagram,
TikTok of ....kan ook makkelijk. En
zo hadden we in 2018/2019 daar
ineens de Sloebers, die samen met
Sjakco de Braal, het oude nummer van
Boudewijn de Groot,’ Land van Maas
en Waal’ vertaalden naar ‘Land van Sas
van Gent’. Een thema wat bij de wagen
paste, muzikant Francoise die al grote
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trommend door de Sasse dreven gleed.
En een jaar later 2020, nog iets
groter opgezet, L.V. Vaneighust.
Een eigen nummer ‘De Kar’, meer
eigentijds geïnstrumenteerd, en met
een fantastische clip. En dat bleek.
Op Omroep Zeeland de hit van de
week, op YouTube in Sas trending,
nummer 1 in de Stadhuis TOP75,
samengesteld door de Terneuzense
politiek, en nummer 2 (na de Kop)
in de TOP111 van de Rijnvaart. De
lat is hoog gelegd. En over muziek
gesproken, de Rijnvaart laat sinds
2018 zijn bezoekers een TOP111 van
carnavalsmuziek samenstellen. Oud en
nieuw door elkaar. Op de vrijdagavond
van carnaval 2020 wordt in de
Rijnvaart een carnavals videoclip
opgenomen door Florian Simons met
zijn band de Aijes en Ut Aie Lied. De
volgende dag al te zien op YouTube.
Ook via de sociale media te volgen
Paul van Gurchom, die met Paulusoft
clipjes en liedjes maakt, ook carnavals
gerelateerd en als het mee zit zie
en hoor je hem live in een van onze
cafés.
Maar terug naar de voorbereidingen
op 2019. Een snelle inventarisatie van
de dranklokalen leverde 2 nieuwe
namen op. Het pop-up café ‘Out of the
blue’, de zoveelste gedaantewisseling
van d’Ouwe Brug. Na de carnaval zou
de nieuwe naam en outlook bekend
gemaakt worden. En daarnaast
volledig nieuw een extra stop in onze
volledig gerestaureerde Cuyperskerk.
En niet alleen de stenen en houten
balken hebben een opknapbeurtje
gekregen. Nee, ook het gebruik is
volledig omgeturnd. Een versmarkt,
een restaurant, een koffiehoek,
antiek, kantoortjes en een fraaie
horecahoek. En in deze laatste hoek
is tijdens de carnaval een goed
glas te halen, een prima locatie
en akoestiek voor optredens. Een
pleisterplaats erbij. Verder hoefden we
de dweilroutes in onze TomTom niet
aan te passen.
Jubilarissen waren dit jaar het
gezelschap ‘Was da jong’, 11 jaar. Ja,
de tijd vliegt en de naam wordt dan
toch vooral ironisch, zo jong zijn die
gasten ook niet meer. Nee, er zitten er
reeds in de luiers. Uiteraard moest dit
groots gevierd worden. Een grote tent
naast clubhuis De Rijnvaart, op vrijdag
chic diner met exquise gerechten en
goddelijke dranken. En op zaterdag
het dak eraf met een grootse fuif.
En nu komt een van de meest
pijnlijke ontboezemingen van
deze Terugblik. In de vorige editie
heeft uw Nostradamus de volgende
uitspraak gedaan : ‘gelukkig zijn de
Weergoden toch ook feestvierders,
want onevenredig vaak goed weer bij
carnaval’. En, nu komt het....’tijdens
het schrijven van deze zin heb ik wel
even een stukje blank hout afgeklopt,
want je moet de Goden uiteraard
niet verzoeken...’. Nou blijkbaar was
het hout toch niet blank genoeg.
In aanloop naar de carnaval werden
de weerberichten, de weer onlines,

de weerguru’s en speciaal Weerman
Willy scherp in de gaten gehouden.
Als we het in vroeger jaren hadden
over Caira, Dennis of Ellen dan
hadden we het over het meisje of
jongen die we wel zagen zitten en
een dansje waardig was tijdens de
5-daagse ‘koppel-markt’. Echter, deze
onschuldige namen bleken helaas
een voorbode van iets geheel anders,
namen van stormen en orkanen.
En helaas lag Betekoppenstad in de
baan van een opvolger, een stevig
stukje wind, de naam beginnend
met een E. Zou na Caira ( 9 februari),
Dennis (16 februari), Ellen ons
verrassen?? Vraagtekens en veel
bange voorgevoelens. In ieder geval
gespreksonderwerp op de vrijdag en
de zaterdag.
De vrijdag is verder rustig
aangevangen. Bezoek aan scholen,
zieken en een eerste kroegentocht.
Een ieder was er klaar voor. Op
zaterdag de vele klassieke ijkpunten.
De sleutel, zowel college als Raad op
tijd, rondje Kop, Betejacht en het
eerste vat. En dan de receptie in het
Industrieel Museum. College mooi op
tijd, Raad gebruik makend van het
Sasse kwartiertje. Vele onderwerpen
passeerden hier de revue. En toch
leuk om te zien dat opdrachten die
meegegeven worden ook uitgevoerd
worden. Zo was de vraag om een
aangepast bebouwde kombord,
tijdens de dagen niet Sas, maar
Betekoppenstad. En jawel, de week
vooraf is het bord onthuld door Prins,
zijn gevolg en de wethouder van
dienst. Ieder content. Echter een paar
dagen later moest zonodig het woord
Terneuzen vervangen worden door Sas
Noord. Humor of vandalisme? In ieder
geval hadden de ‘daders’ niet echt
kleur gevoel, een totaal verkeerd soort
blauw deed het prachtige entreebord
zeer veel tekort. Slordig. Het college,
net terug uit Koeterdorp, constateerde
toch een duidelijkverschil in de
ontvangst. In ‘t Polderke een
prachtige taart met foto van Raad
en college. In Betekoppenstad een
droog koekje van eigen deeg. Een
constatering was ook dat de zaterdag
optochten allen, met aangepaste
hoogtes, konden uitgaan. Dit maakte
het nog spannender voor den zondag.
Verder tijdens de toespraken, geen
woord over de Westkade, daar was
al zoveel over gezegd. Wel voor elk
collegelid een bouwhelmpje en schepje
om een handje toe te steken. Een
heugelijke ontwikkeling was het
nieuw leven inblazen van de Club van
111. Met een ambitie om te groeien
naar de Club van 222. En gezien de
voortrekkers, Frans (deze dag in ‘zijn’
museum geëerd met een Gouden
Beet voor bewezen diensten), Bart en
Thijs moet dat lukken. En de oproep
om oude tradities te herstellen, Ouwe
wijven of Spiekerscorner leek niet op
rotsige bodem te vallen.
En verder kon uw commentator
vanachter uit de zaal, de perstribune,
navolgende zaken nog noteren voor
het nageslacht. Van dat laatste was
er in de zaal al eentje aanwezig, een

klein baby-Betekopje wat regelmatig
om een flesje schreeuwde. Voorlopig
nog niet veganistisch gerstenat, maar
ouderwets van de koe. Werden we blij
verrast met de nieuwe functie van
Coen, onze feestjesbouwer. Kreeg Cees
de Bode, de nog enige ontbrekende
onderscheiding, de Bronzen Beet.
En daarna met z’n allen foerageren
in de Statie. De boerenmaaltijd, een
culinair hoogstandje, voldeed weer
aan alle verwachtingen. En naast deze
broodnodige maagvulling werd de
inwendige mens ook via een optreden
van Sjacko de Braal muzikaal gelaafd.
Op naar de kroeg en veel
vooruitblikken naar de dag van
morgen. Komt Ellen hier aan land en
kunnen we de optocht vergeten? Ellen
heeft zich niet gemeld, desondanks
was de wind zodanig dat in de vroege
ochtend vrij snel overeenstemming
was. Dit is niet verantwoord. Geen
optocht. Ook niet in afgeslankte
vorm. Voor het eerst sinds 1956
gaat de optocht niet uit. In vroeger
jaren hadden de Betekoppen een
engeltje op de schouders zitten en
konden altijd rijden, ook als andere
carnavalsbolwerken de praalwagens
in de loods moesten laten. Zelfs de
Golfoorlog (1991) hield onze creaties
niet van de straat. Echter nu was
het onverantwoord. En dan maar
een alternatief. De Raad van 11 met
d’Erremenie liepen een alternatieve
Kroegentocht. Vele bouwers liepen,
weliswaar verlost van de zware druk,
met de ziel onder de arm van café
naar café. Met maar 1 onderwerp,
de optocht. En de verplaatsing
naar 14 maart en het geheel er om
heen, kroegentocht of groot feest
in de Leutfabriek? En ook zonder
deze rondgang door de Sasse dreven
was het gezellig druk en bleek
het improvisatie vermogen van de
carnavaleske Sassenaar.
En zo verliepen de maandag en
dinsdag toch nog relaxed. Alleen het
weer bleef kuren houden. De klassieke
ronde rondom de Pomp werd door een
hoosbui volledig weggespoeld. De
afscheidstraantjes verdronken, maar
waren niet minder gemeend. Op naar
de 14e. En volgend jaar???????
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Bedankt
!

Graag willen we Anouk, Marta en Justin bedanken voor de vele mooie
jaren met jullie. We hebben vele leuke momenten meegemaakt en veel
met jullie gelachen.

Marta, het was echt super leuk om jou in de jeugdraad te hebben
gehad! Elke keer vlogen de grappen weer over tafel tijdens een
vergadering. Het was altijd een feest met jou. Bedankt voor de leuke
jaren!

Anouk,

wij vonden het ook heel erg leuk om met jou in de raad
te zitten. Je was een top-jeugdraadslid, en ook nog een geweldige
jeugdprinses! Bedankt voor alle leuke jaren!!

Justin, bedankt voor alle mooie en leutige jaren met jou. We

hebben veel kunnen lachen met jou. We zullen je herinneren als iemand
die het altijd koud had...
Het gaat jullie goed..! De jeugdraad

Terugblik 2020

Beste jeugd van Betekoppenstad,

We begonnen op zaterdag aan de
officiële start van carnaval.
We verzamelden met z’n allen bij De
Statie. We deelden daar vlaggetjes
uit. Toen deden we een wedstrijdje
wie het eerste met lege handen stond.
We toverden gelijk een lach op hun
gezicht. Dit was een groot succes!
Onder de begeleiding van de Sugarbeet
Strietband en de Erremenie van Lol
en Leut begonnen we aan de route
naar het huis van Prins Benito
en Jeugdprins Yoran I. Zij werden
vervoerd in de koets naar het
gemeentehuis op de Westkade. Ze
werden gevolgd door een kleurrijke
en vrolijke stoet met kinderen en
volwassenen.
We stonden met z’n allen op het
balkon, waar de sleutel door
burgemeester Jan Lonink werd
overhandigd aan Prins Benito.
We werden verwelkomd door de
muziek van Sugarbeet Strietband
en de Erremenie van Lol en Leut
en natuurlijk niet te vergeten de
kinderen met de vlaggetjes. Daarna
werden wij verdeeld over de cafe’s voor
de Betespeurtocht voor de tieners.
En uiteraard de Betejacht voor de
jongeren categorie. Helaas was het
geen echt succes. En daarna hebben we
verzameld bij de Narrentempel Bottles
Next Door. Daar hebben we een feestje
gebouwd.
Nadien hadden we pauze en zijn we een
hapje gaan eten bij de Statie. Daarna
zijn we weer een feestje gaan bouwen bij
de disco van Sas Actief! Waar alle jeugd
naar toe kon komen.
De carnavalsmuziek werd verzorgd door
DJ Tycho. Er werd flink gedanst, gehost
en natuurlijk de polonaise. Het was
gezellig druk en iedereen heeft het goed
naar zijn zin gehad. Om 22:00 uur was de
eerste carnavalsdag alweer voorbij.

We begonnen zondag aan de
kroegentocht. We zijn langs alle café’s
gegaan onder begeleiding van de
Sugarbeet Strietband en de Erremenie
van Lol en Leut. We hadden het
erg naar ons zin. En vele confettigevechten werden er gehouden met de
Jeugdraad en de Raad van 11. En dat
was de tweede dag van carnaval.
Op maandagochtend was het leuren.
We waren daar niet als Jeugdraad
aanwezig. Velen van ons waren er
wel om te kijken naar het leuren of
zelf aan het leuren. Maar dat was een
klein groepje of met familieleden.
Maandagavond was het weer
jeugddisco van 19.00 tot 22.00 u.
Het was weer een groot succes
met dolle pret en veel leut. Met
medewerking van DJ Tycho kon het
feest beginnen!
Dinsdag begonnen we vroeg met het
knopen van fluitjes en vlaggetjes
uitdelen. Nadat iedereen zich had
ingeschreven konden we bijna
beginnen met de Miniparade. We
klommen eerst de wagen op en
we werden gevolgd door de vele
deelnemers aan de Miniparade, de
Erremenie van Lol en Leut en de
Sugarbeet Strietband. We hadden het
erg naar ons zin. We mochten iedereen
bekogelen met confetti. Natuurlijk
hebben we gedanst en gehost op de
wagen die fl ink tekeer ging.
Na de Miniparade zijn we van de
wagen afgestapt bij De Statie en
hebben we de prijzen uitgedeeld van
de Miniparade en hebben we nog even
fl ink gedanst. Er werd ook nog fl ink
gehost. En dat was het einde van
carnaval.
ALAAF! ALAAF! ALAAF!
De Jeugdraad
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Na een jarenlange traditie hebben we
in Betekoppenstad tijdens carnaval
2019 voor de allerlaatste keer de
ballonnenwedstrijd gehouden. Een
zoektocht in oude Betekoppenkranten
leert dat de ballonnenwedstrijd voor de
allereerste keer is gehouden in 1986, om
precies te zijn op dinsdag 11 februari
1986. In de Betekop werd dit als volgt in
het programma beschreven:
13.30 uur Uitdelen toeters en versnaperingen
op het terrein van de Vlaanderen. In ontvangst
nemen van ballonnen (labels !!!)

Schijnbaar was de ballonnenwedstrijd
een groot succes. Je kunt dit al terug
zien in de Betekoppenkrant van 1987
waarin een groot artikel stond met
onder meer de volgende tekst:
Vorig jaar hebben we de kindermiddag
opgeﬂeurd met een ballonnenwedstrijd, dat was
iets nieuws waar we ook niet van wisten of dat
nou een succes zou worden. Nou, het is één van
de grootste en mooiste spektakels geworden
van de afgelopen carnaval !! Vele weken is er
nog nagepraat over het schitterende schouwspel
als alle ballonnen tegelijk de lucht ingaan. De
hele Sasse lucht rondom de kerk was een groot
schilderij. Zeker voor de vele kleine kinderen
een zeer mooi moment. Iets wat succesvol is moet
je niet wijzigen....

Een nieuwe traditie was geboren.
Hoe het precies is gegaan is helaas niet
bekend, maar de ballonnenwedstrijd van
1986 moet zeker een enorme indruk hebben
gemaakt op Johan de Block want direct het
jaar erop heeft hij de ballonnenwedstrijd
omarmd in samenwerking met café
Schippershuis. Hetzelfde artikel in de
Betekoppenkrant zegt hierover:
Uiteraard zijn hieraan prijzen verbonden, dit
jaar 10 zeer waardevolle prijzen !! in de vorm
van waardebonnen te besteden bij de Sasse
middenstand, beschikbaar gesteld door:
• Joh. De Block Assurantieën
• Café Schippershuis
Prijsuitreiking: zaterdag 16 april in Café
Schippershuis bij Pol.

In deze editie van De Betekop blikken we
samen met Gerben de Block, jarenlang
sponsor van de ballonnenwedstrijd, terug
op deze 34 jaar lange traditie.

Wat zijn jouw eerste herinneringen
aan de ballonnenwedstrijd? Het moet
ergens in de jaren tachtig zijn geweest
dat de ballonwedstrijd voor het eerst
werd gehouden volgens mij. Zoals de
krant inderdaad vermeldt zag het er
schitterend uit.
Je vader was jarenlang sponsor van de
ballonnenwedstrijd. Wat dreef hem?
Hij vond carnaval in het algemeen zoals
de meeste mensen in Sas een geweldig
feest. Voor alle leeftijdscategorieën was
er in principe genoeg te doen, echter
voor de kinderen kon dit wel wat worden
uitgebreid en wat extra’s worden gedaan.
Op die manier is het gekomen dat hij
sponsor werd van de ballonnenwedstrijd,
in de beginjaren in samenwerking met
Café het Schippershuis. Daar vond
dan de prijsuitreiking plaats, altijd op
paaszaterdag. Later werd dit ook in
andere horeca gelegenheden gedaan.
Tevens bestaat nog altijd de Johan de
Block trofee, een stimuleringsprijs van
carnaval in Betekoppenstad voor de
jeugd voor aanstormende talenten.
Wat voor prijzen konden er worden
gewonnen met de ballonnenwedstrijd?
De prijzen voor de ballonnenwedstrijd
kocht Johan altijd via de
ondernemersvereniging, zolang er door de
kinderen in Sas van Gent nog speelgoed
kon worden gekocht. Later werden dit
VVV bonnen of bonnen van Intertoys.
Toen enkele jaren geleden Intertoys
failliet dreigde te gaan had ik de bonnen
al gekocht, maar heb die toen snel aan
mijn kinderen gegeven zodat deze bonnen
nog konden worden besteed. Je kunt
het immers niet maken om bonnen uit
te reiken op een prijsuitreiking die geen
waarde meer hebben. Voor de betreffende
prijsuitreiking heb ik toen weer andere
prijzen geregeld.

Hoe werd er bepaald welke ballonnen de
langste afstanden hadden afgelegd?
In het begin werd dit gedaan met behulp
van een liniaal waarbij op een landkaart de
afgelegde afstand werd opgemeten. Dit was
best wel eens lastig als een ballon in een of
ander Frans gehucht was geland wat niet
gemakkelijk was te vinden. Later werd dit
met Google Maps wel een stuk eenvoudiger
natuurlijk. Op de kaartjes stonden ook wel
eens persoonlijke teksten, bijvoorbeeld
waar de afzender vandaan kwam; dat was
best wel leuk om te lezen. Zo hebben we
ook kaarten terug ontvangen vanuit Zuid
Duitsland en Hongarije, dat zijn dan toch
grote afstanden die zijn afgelegd.
Zijn er wel eens kaartjes terug gestuurd
uit een heel andere richting dan waar
de wind naar toe stond? Ja, dit is zeker
wel eens gebeurd, maar zo’n kaartje kun
je dan moeilijk voor een prijs laten mee
doen. Zo hebben we wel eens meegemaakt
dat een kaartje werd terug gestuurd vanuit
Rotterdam, terwijl alle andere kaartjes terug
kwamen uit het midden van Frankrijk.
Sowieso ben je altijd wel afhankelijk van
de wind met een ballonnenwedstrijd. Als er
een oostenwind was dan kwamen de meeste
kaartjes die werden terug gestuurd niet
verder dan Breskens, de rest belandt dan
waarschijnlijk in de Noordzee als Engeland
niet gehaald wordt.
Heb je ook wel eens te maken gehad
met bijzondere prijswinnaars? Alle
prijswinnaars werden altijd uitgenodigd
voor de prijsuitreiking, die ik dan zelf
van te voren benaderde. Zo was daar ook
een keer een prijswinnaar met de naam
Ed van der Hooft. Toen ik Ed uitnodigde
bleek dat dit het konijn was van Robin en
Marieke van der Hooft, dus Robin liet dit
ook van te voren aan me weten waarbij

hij het fijner vond om iemand anders met
de prijs blij te maken. Ik heb hun toen
wel uitgenodigd voor de prijsuitreiking en
een zak konijnenvoer gegeven voor Ed.

Hoe kijk je er tegenaan dat de
ballonnenwedstrijd tegenwoordig niet
meer bestaat? Ik heb daar zeer zeker
een tweeledig gevoel bij. Vanuit het
oogpunt van milieu heb ik er zeker begrip
voor maar aan de andere kant vind ik
het jammer dat de ballonnenwedstrijd
hierdoor moest stoppen. Het was immers
altijd een mooi en feestelijk gezicht zo
met al die ballonnen tijdens het ophalen
van de prins en ook tijden het oplaten
van de ballonnen bij ‘het Beetje’ en ik ben
er van overtuigd dat we er een heleboel
kinderen plezier aan hebben beleefd.
Zijn er bij jou ooit wel eens ideeën
opgekomen voor een alternatief voor de
ballonnenwedstrijd? Ik heb daar wel over
nagedacht maar er is nog niet zo direct iets
bij me opgekomen helaas. Het zou mooi
zijn om tijdens carnaval 2022 een nieuwe
jarenlange traditie te kunnen lanceren.
Ook wij als c.s. de Betekoppen hebben
vooralsnog geen andere leuke oplossing
kunnen bedenken. Mochten er mensen
zijn met leuke ideeën, dan zouden we
het leuk vinden om deze van jullie te
vernemen via info@betekoppen.com
Namens c.s. de Betekoppen en carnaval
vierend Sas van Gent willen we jullie
nogmaals hartelijk bedanken voor
jullie jarenlange betrokkenheid bij
de ballonnenwedstrijd. We hebben er
met zijn allen veel mooie momenten
door meegemaakt en zullen alle mooie
beelden nooit, nooit vergeten.
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Verkiezing schôônst versierde

Kot van Betekoppenstad!

Werk zoveel mogelijk thuis, houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, heb
je klachten blijf dan thuis. Zomaar enkele basisregels, die we de afgelopen
periode vaak hebben gehoord. Meer dan ooit zijn we aan huis gebonden.
Reden temeer om het thuis gezellig te maken!
Helaas heeft de gemeente Terneuzen in Betekoppenstad geen Kot (lees:
stadhuis) meer om te versieren. Wat ze natuurlijk wel weer kunnen
doen is, de plaatsnaamborden “Betekoppenstad” weer ophangen mee die
daoge. Misschien kunnen ze dan ook gelijk de pomp op de Markt leutig
aankleden. Laat de kerstversiering op de Kaai ook maar hangen; een
beetje licht in de duisternis doet het altijd goed!

Het schôônst versierde Kot van 2020 stond in de Burgemeester Den
Boerstraat. De winnaars, Gert de Lathauwer en Barbara van Heucke,
hadden er een leutige boel van gemaakt en hun woning in carnavaleske
sferen gebracht.
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De winnaar van deze toch wel bijzondere editie ontvangt, net als
voorgaande jaren, het uithangbord voor een jaar in bruikleen en een
schôône beker voor op de schoorsteenmantel (mocht je die niet hebben,
dan kun je deze ook voor het raam zetten natuurlijk).
De muzikale serenade door de Erremenie van Lol en Leut houdt de
winnaar tegoed. Ook de Prins en Raad van Elf komen dit jaar niet langs
om het bier op te drinken (dat komen ze in 2022 alsnog doen, als ze het
uithangbord weer komen ophalen).

Meer dan ooit is meedoen dit jaar belangrijker dan winnen.
Door allemaal ons Kot leutig aan te kleden en de Betekoppenvlag in
top te hijsen, laten we zien, dat we ons niet uit het veld laten slaan.
Mee die daoge moet én zal Betekoppenstad weer carnaval uitstralen!

Carnavalsstichting de Betekoppen wenst iedereen,
ondanks alles, hopelijk toch nog een

een leutig jaor!!

In deze bizarre tijden bedankt Carnavalsstichting De Betekoppen iedereen die, op welke wijze
dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan deze toch wel zeer bijzondere uitgave van ”De Betekop”.
Ook willen we langs deze weg gebruik maken om onze hoofdsponsoren De Club van 111 en Cargill BV
te bedanken voor hun bijzondere bijdragen aan het Sasse Carnaval, ook in deze tijd.
Tevens natuurlijk een woord van dank aan alle adverteerders, die in dit zeer moeilijke jaar,
toch in onze Betekop wilden adverteren, Burgemeester en Wethouders, de Sasse Horeca en
uiteraard alle inwoners van Betekoppenstad!!
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Naam: ........................................................ Leeftijd: ...................
Adres: ................................................................................. Woonplaats: ......................................................
BELANGRIJK: Inleveren van je kleurplaat uiterlijk zondag 7 februari 2021!!
Telefoon: .......................................................
kan op de volgende adressen: Joep Lobstein - Rozenlaan 2 - Sas van Gent
Michel Noët - Julianastraat 1F - Sas van Gent
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