
Jeugdprins 2015 van het Narrendom Haren – JARNE I 
 

Met de kandidaturen om jeugdprins van het Narrendom Haren te 
worden, loopt het de laatste tijd erg vlot, bij zoverre dat er zich 
ondertussen al kandidaten hebben aangeboden voor de 
eerstvolgende drie jaren.  Voor de leden van de Raad van Elf van de 
Katteköp alvast een aantal kopzorgen en slapeloze nachten minder.  
Nog straffer is het verhaal van de huidige nieuwe Jeugdprins Jarne I. 
Daarvan wisten ze bij Katteköp al enkele uren na zijn geboorte dat hij 
kandidaat was om vroeg of laat de scepter van jeugdprins in handen 
te nemen. Je kan er maar vroeg genoeg bij zijn om niet uit de boot te 
vallen, aldus de jonge knaap. 
 
Jarne I (Poot) is woonachtig in de Stelstraat te Widooie en is de zoon 
van Philippe Poot en Wendy Langenaeken. Uiteraard, wanneer je 
deze beide familienamen hoort vallen, is carnaval niet ver uit de 
buurt. Papa Philippe Poot, huidig ondervoorzitter van de Ridders van 
de Katteköp, mocht zelf de titel van Prins van het Narrendom Haren 

reeds waarnemen tijdens het carnavalseizoen 1985, dus precies 30 jaar geleden. Anderzijds behoort 
mama Wendy Langenaeken tot een familietak waar ook al behoorlijk wat prinselijke hoogheden de scepter 
over Haren zwaaiden.  
 
De eerste sporen van het carnavaleske familieverhaal vinden we terug in 1980, toen zijn oom Rony II 
(Langenaeken) tot Prins van het Narrendom Haren werd aangesteld, gevolgd door zijn tante Prinses 
Josiane I (Langenaeken-Nys) in 1981. In 1983 was het de beurt aan zijn oom “nonkie” Prins Francois I 
(Nys), gehuwd met Martine Poot. Tijdens het seizoen 1985 volgde zijn papa Prins Philippe I.  
In de lijst van de Prinsen en Prinsessen van Derde Jeugd vinden we in 1993 en in 2001 de namen terug 
van zijn ondertussen overleden grootouders, Felicien Langenaeken en Florentine Muziek, alsook in 1999 
en 2005 zijn grootouders Maria Horten en Henri Poot.       
Tijdens het carnavalseizoen 2001 waren liefst drie generaties van de familie Langenaeken aan de beurt om 
de scepter in handen te nemen. Enerzijds de neef van Jarne, namelijk Jeugdprins Sven I (Langenaeken), 
zijn oom Prins Jef II (Langenaeken) en tevens zijn overleden grootouders Felicien Langenaeken en 
Florentine Muziek, respectievelijk Prins en Prinses van de Derde Jeugd.  Een voorlopig eindpunt kwam er 
aan de serie in 2004, tijdens het 33ste jubileumjaar, toen zijn neef tot Jeugdprins Niels I (Langenaeken) 
aangesteld werd. Maar, in oktober 2014 werd de draad terug opgenomen en werden zijn oom Jef  
Langenaeken en zijn tante Jacqueline Vanheusden aangesteld tot Prins en Prinses van de Derde Jeugd 
2015.    
 
Een ferme boterham zoals je hebt kunnen lezen, maar ondertussen zit Jeugdprins Jarne I al stevig in het 
zadel. Hij kreeg carnaval als het ware met de paplepel binnen en kent de knepen van het “vak” reeds als 
geen ander, ondanks het feit dat hij nog 10 jaar moet worden binnen enkele maanden.   
Ondertussen is hij samen met zijn ouders, familieleden en vrienden volop bezig met de voorbereiding van 
de carnavalstoet op 1 maart. De toeschouwers en vooral het jeugdige publiek zullen rijkelijk getrakteerd 
worden op snoepjes en vele andere leuke spulletjes. Laten we hopen dat de weermakers hem niet in de 
steek laten. 
 
Jarne loopt school in Borgloon in VBS Nieuwland, waar hij op het 4de studiejaar les krijgt van zijn favoriete 
juffrouw Jolien. Hij behaalt er meer dan behoorlijke resultaten, maar dat was anderzijds dan ook weer de 
voorwaarde die zijn ouders vooropgesteld hadden om hem Jeugdprins te laten worden.          
Alvast een heel guitig kereltje die weet wat hij wil, maar daarnaast ook gefascineerd door alles wat met 
tractoren te maken heeft. Hij kent alle merken met hun types, maar John Deere is zijn favoriete merk. Zijn 
arsenaal speelgoedtractoren en landbouwmachines van dit merk is indrukwekkend. En ja, als je van 
tractoren houdt dan is de stap naar het boerenleven niet veraf en dus tref je hem regelmatig aan bij zijn 
buurman Paul, zowel op het veld als in de stallen. De geur deert hem hoegenaamd niet en als de motor 
van de tractor aanslaat, ja dan gaat zijn hartje plots in een hogere versnelling. Geen enkele show met 
zware tractoren in de buurt zal hij missen.  Of hij ooit boer zal worden, blijft een open vraag, maar van één 
zaak zijn de Katteköp nu al zeker: Hij zal de titel van Jeugdprins 2015 van het Narrendom Haren met veel 
inzet verdedigen en uitdragen naar het brede publiek.  
 
Op 1 maart 2015 tijdens de 44ste Harense carnavalstoet zullen we hem aan het werk zien. We wensen 
hem veel succes toe!     

 
 


