
Jeugdprins 2007 van het Narrendom Haren – THIERRY II 
 

 Als we de nieuwe Jeugdprins van het Narrendom Haren willen 
voorstellen dan moeten we eigenlijk beginnen met zijn papa, 
namelijk Jean-Luc Gregoire. Inderdaad de man die tijdens het 
seizoen 1992 in het Narrendom Haren de scepter zwaaide als 
Prins Jean-Luc I.   
 
Het leven is sedertdien vanzelfsprekend niet blijven stilstaan en 
zo heeft onze Jean-Luc samen met zijn charmante echtgenote 
Ellen in Piringen op de Tomstraat een gezin gesticht waaruit 
twee jongens zijn ontsproten, met name Thierry en Thibaut. 
 
Ruim een jaar geleden werden enkele leden van de Raad van 
Elf in het strikte geheim aangesproken door de beide ouders 
met de vraag of de oudste zoon Thierry enige kans maakte om 
in 2007 jeugdprins te worden. Op dat moment konden we nog 
niet vermoeden dat ook de grote prins in 2007 uit Piringen zou 

komen, doch op zich was het al een erg positief signaal dat de Ridders van de Katteköp nog eens 
keertje, na een vrij lange onderbreking, een jeugdprins uit het kerkdorp Piringen zouden mogen 
aanstellen.  
 
Het akkoord tussen de familie Gregoire en de Ridders van de Katteköp heeft dan ook niet lang op 
zich laten wachten met het inmiddels gekende gevolg.  
 
Onze nieuwe jeugdprins heeft de leeftijd bereikt van 9 jaar en zit in het 4

de
 leerjaar van de OLV-

basisschool in Tongeren.  
 
Het is een erg guitig, vlot en vriendelijk kereltje, of laten we zeggen een perfecte kopie van zijn 
papa Jean-Luc. Het interview dat we met hem hadden om dit artikeltje te kunnen samenstellen 
verliep dan ook als gesmeerd. We hebben de chrono bij het begin niet ingedrukt maar langer dan 
elf minuten heeft het beslist niet geduurd. Hallo zeg, was me dat pennen geblazen om alles correct 
te kunnen noteren. De kans dat de Ridders van de Katteköp een goede jeugdprins in hun rangen 
hebben gekregen is dus bijzonder groot. 
 
Maar er is meer. Je leest of hoort vaak vertellen dat onze huidige jeugd te weinig actief bezig is 
met zinvolle bezigheden of sportbeoefening. Het is niet aan ons om dit te beoordelen, maar wees 
er van overtuigd, deze regel is hoegenaamd niet van toepassing op Thierry. Integendeel, in de 
eerste plaats maakt hij deel uit van de pré-miniemenploeg van Valencia Piringen waar hij als spits 
elke week steevast de kleuren verdedigt. Daarnaast is hij een fervent tennisspeler en kan je hem 
regelmatig tegenkomen in de nieuwe accommodaties van de Tongerse Tennisclub. Zeker in de 
zomer, wanneer de voetbalcompetitie stil ligt, neemt hij deel aan tal van tornooien en heeft hij al 
een klassement C+30/3 weten te versieren.   
 
Sporten is ongetwijfeld gezond zowel voor de geest als voor het lichaam, maar toch, tijdens de vrije 
uurtjes die hem nog resten trekt hij er bovendien regelmatig op uit om eens lekker ontspannend te 
gaan vissen. Gewoon niets doen, rustig en relax aan de waterkant vertoeven, wachtend tot er een 
of andere verstrooide zo niet hongerige vis voorbij komt gezwommen en niets vermoedend in die 
gecamoufleerde haak hapt. Niet meer of niet minder, of met andere woorden de ideale bezigheid 
om elke vorm van stress van je af te schudden. Vraag het maar eens keertje aan Thierry, hij weet 
er alles van. 
 
Helaas om te gaan vissen moeten de weersomstandigheden ook een beetje meezitten en dus zul 
je onze “bezige bij” ook regelmatig zien wegdromen in een boeiend avontuur uit stripverhalenreeks 
Michel Vaillant. Je weet wel, de figuur die als autoracer het hoofdpersonage vormt in de 
gelijknamige stripserie. Geef toe, welke jonge kerel droomt er niet van om ooit eens een keertje 
met zo een bolide rond te scheuren, dus bij onze Thierry is dat niet anders.  
 
Op de vraag welk zijn favoriet Tv-programma is krijgen we meteen het kordate antwoord “Samson 
en Gert”. Tijdens het gesprek dat we met hem hadden, zijn we ook nog te weten gekomen dat zijn 
uitverkoren lekkere hap “Steppegras met stoofvlees” is. Van een supersporter zou je anders 
verwachten, maar hij heeft verdorie op zijn leeftijd gelijk dat hij er voor kiest om zolang het nog 
allemaal mag of kan met volle teugen te genieten van dingen die hem het best bevallen.     
 


