
Jeugdprins 2005 van het Narrendom Haren – WOUTER III 
 

Vorig jaar kregen de Ridders van de Katteköp de pers op bezoek, 
omdat de toenmalige nieuwe Jeugdprins Niels I, de vijfde prins was 
uit de Knapenstraat. Je weet de straat waar welgeteld vijf woningen 
staan, en waar de zes voorgaande jaren reeds vier andere prinsen 
de titel mochten voeren. Vandaar dat Knapenstraat tijdens de het 
Harense carnavalsweekend een nieuwe naam aangemeten kreeg, 
namelijk “Prinsenstraat”. 
 
Je zou dus kunnen stellen dat er in deze straat niet meer veel aan 
kandidaat prinsen kon overschieten. Mis, we hebben er nog eentje 
gevonden. Jawel, want onze nieuwe Jeugdprins Wouter III 
(Vercammen), woont toevallig ook weer in diezelfde straat. 
 

Wie is Wouter Vercammen dan wel ? 
 
Misschien is het nuttig om er even een kleine toelichting te laten aan voorafgaan. De familie 
Vercammen zijn van oorsprong immers geen Limburgers, doch het ganse gezin is omwille van 
beroepsredenen van papa Alain, een aantal jaren geleden vanuit het Antwerpse zich in Widooie 
komen vestigen, en heeft zijn ondertussen al volledig ingeburgerd in het kleine Bedeu.  
 
Toen deze mensen, waaronder mama Peggy, Bompa en Marcel, voor het eerst de carnavalstoet 
door Haren zagen trekken, konden ze nauwelijks hun ogen geloven. Ze dachten in een 
droomwereld te leven. Zoveel moois, allemaal lachende gezichten, leute en plezier, veel snoep 
voor de kleinsten, enfin het kon gewoon niet op. 
 
Dat zulke mensen hun hart dan ook vrij snel verpand hebben aan het Harense carnaval ligt nogal 
voor hand. En, dus kwam van het één het ander. 
 
Ondertussen had Wouter de leeftijd van 10 jaar bereikt, en was hij dus een geschikte kandidaat om 
de titel van de nieuwe Jeugdprins 2005 te dragen.   
 
Enkele leden van de Katteköp doken op een donkere avond ongezien het huis van de sympathieke 
familie Vercammen binnen, en jawel na exact 11 minuten overleg, werd er al in stilte en met het 
bekende vingertje op de mond (pssst) geklonken op de nieuwe jeugdprins. 
 
Onze nieuwe jeugdprins loopt school in de O.L.V.-Basisschool te Tongeren en zit op het vijfde 
studiejaar. 
 
Als fervent voetballiefhebber maakt Wouter deel uit van de préminiemenploeg van Habo SK waar 
hij de plaats inneemt van linksback. En pas op, mocht de doelwachter om de een af andere reden 
niet beschikbaar zijn, dan neemt Wouter zijn plaats tussen de palen in. 
 
Buiten sport is Wouter ook helemaal weg van De Simsons en hoe kan het anders, je mag één keer 
raden, natuuuuuurlijk ook van Spring, de erg succesvolle jeugdige swingende en rockende groep. 
 
Je kan natuurlijk niet altijd voetballen, naar de TV kijken of liedjes beluisteren. Af en toe moeten 
ook de hersenen een beetje serieuze training krijgen, en dus neemt Wouter plaats achter het 
aloude schaakbord, of probeert zijn PC schaakmat te zetten.     
 
Af en toe grijpt hij ook wel eens naar zijn Playstation, maar al bij al mag gezegd worden dat Wouter 
een heel levendig, pienter en welbespraakt kereltje is.  We zijn er dus zeker van dat wanneer hij 
zondag 20 februari boven op de Jeugdprinsenwagen zal tronen, met volle teugen zal kunnen 
genieten van de belangstelling die hij overal langs het parcours van de stoet geniet. 
 
 


