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Welk jong meisje droomt er niet van om ooit in haar leven 
prinses te worden. En of dat nu een echte prinses van adellijke 
afkomst is of een carnavalsprinses, doet eigenlijk weinig ter 
zake. 
 
Bij onze nieuwe jeugdprinses van het Narrendom was dat 
eigenlijk niet anders. Het stond weliswaar niet in de sterren 
geschreven maar toch was de Raad van Elf reeds enkele 
jaartjes op de hoogte van de vastberadenheid en de droom van 
Lynsey (Knapen) om bij de Ridders van de Katteköp 
Jeugdprinses te worden. 
 
Eindelijk is het zover en kan zij gedurende een vol jaar als 
ambassadrice van de carnavals minnende jeugd haar 
gefascineerde interesse voor het carnaval aan de buitenwereld 
tonen. Dat is de opdracht van iemand die in carnaval gedurende 

één jaar op het hoogste schavotje staat. Op een prins en een prinses zijn alle ogen gericht en 
iedereen verwacht er ook bijzonder veel van.  
 
Wij hebben geen enkele reden om er aan te twijfelen dat Lynsey deze opdracht niet zal aankunnen 
of vervullen zoals het hoort. Ze is er op voorbereid en haar kennende zal ze er alles voor over 
hebben om zich op een positieve wijze in de kijker te werken. 
 
Samen met Tania Derwae en Bart Martens (voorzitter van de Ridders van de Katteköp) vormt zij 
een gezinnetje dat zich thuis voelt op de Sint-Truidersteenweg te Gotem.  
 
Momenteel zit ze samen met nog 24 andere klasgenootjes op het 4

de
 studiejaar van de lagere 

school Nieuwland te Borgloon en naar we hebben mogen aanvoelen vindt ze het daar best 
gezellig. 
 
Een echte sportfanaat is onze Linsey niet, maar niettemin is ze lid van de Zwemclub Sint-Pieter te 
Sint-Truiden waar je ze regelmatig kan tegenkomen om baantjes te trekken en om uiteraard samen 
met de andere leden van de club wat gezellige waterpret te beleven. Een uitstekende ontspanning 
die haar zeker tijdens haar drukke periode als jeugdprinses van pas zal komen.  
 
Terwijl de meeste jongeren verslingerd zijn op alles wat de hedendaagse televisie te bieden heeft, 
beperkt het kijkgenot van Lynsey zich voornamelijk tot twee programma’s, namelijk Familie en de 
jeugdserie Spring op Ketnet.  
 
Muziek daarentegen kan haar uren boeien, zeker als het gaat om carnavalsmuziek. De deuntjes en 
teksten die ze allemaal kan meezingen zijn niet te tellen. Het zal dus ondertussen niemand nog 
verbazen dat Lynsey zich thans, wanneer ze op talloze carnavalszittingen en -festiviteiten 
aanwezig zal zijn, uitermate in haar nopjes zal voelen. De DJ’s zijn alvast gewaarschuwd, want wie 
geen goede carnavalsmuziek op de draaitafel legt, zal op geen medewerking van Lynsey moeten 
rekenen. Dus geen “hoenke-boenke” maar leuke amusante “hoempapa”.  
 
Bij het interviewen van prinselijke hoogheden hebben we nu eenmaal de vervelende en slechte 
gewoonte om te pijlen naar hun culinaire voorkeuren. Bij de grote prinsen kan dat nog al wat 
variëren, maar eens je bij de jeugd terechtkomt, kan je al bij voorbaat gaan voorspellen welke 
richting het meestal uitgaat. Spaghetti en frietjes zal je bijna altijd bovenaan in de top drie 
terugvinden. Meer nog, we hebben Lynsey voor de verscheurende keuze gesteld. Spaghetti of 
frietjes, niet meer of niet minder. Het antwoord rolde er zo meteen uit, en jawel, haar 
lievelingsgerecht is zonder enige twijfel spaghetti. 
 
Kortom, onze Lynsey kijkt met grote spanning uit naar de stoet van 17 februari. Mentaal is ze er 
klaar voor en dus hoopt ze tijdens haar triomftocht door het narrendom Haren op veel steun van 
het publiek te mogen rekenen. Wij wensen haar alvast een onvergetelijke zondagnamiddag toe.    
 


