Jeugdprins 2016 van het Narrendom Haren – YORBEN I
Als je papa Benny (Grosemans), Prins van het Narrendom
Haren is geweest en je oudere broer Yenthe de scepter van
Jeugdprins heeft gezwaaid in het Narrendom Haren, dan ligt
het min of meer voor de hand dat je als jongere broer er
eveneens van droomt om ooit in een mooi prinsenpak boven
op de Jeugdprinsenwagen van de Katteköp te staan.
Yorben is dus de jongste zoon van Benny Grosemans en
Liesbet Ketelslegers en werd geboren in 2004. Samen met zijn
mama en oudere broer Yenthe woont hij in het landelijke
Tongerse dorp Rutten. Het is een guitig kereltje dat niet om
een grapje verlegen is.
Sommigen zullen zich afvragen hoe het komt dat een jongen
uit Rutten jeugdprins in Haren kan worden. Men zou er zowaar
kunnen uit concluderen dat de Katteköp hun territorium willen
uitbreiden en hun terrein op Tongers grondgebied willen vergroten. Wel, niets is minder waar. De
Katteköp blijven opereren binnen de grenzen van het huidige narrendom (een soort afgeschermd
gebied in handen van een carnavalsvereniging). Hopelijk is dat een beetje duidelijk, maar de
precieze reden waarom Yorben Jeugdprins van Haren kan worden heeft uiteraard alles te maken
met het feit dat zijn papa Benny in Widooie woont, waar Yorben samen met zijn oudere broer
geregeld in de Hamtstraat vertoeven ten huize van de gekende traiteur Delicat ‘Els (Clerinx).
Yorben gaat naar school in de gemeentelijke basisschool Tumuli in Koninksem, waar hij nu in het
zesde leerjaar zit. Op het einde van dit schooljaar zal hij daar de schoolbanken moeten verlaten en
naar het middelbaar onderwijs trekken. Welke keuze hij zal maken, is nog niet echt duidelijk, maar
gezien de goede resultaten die hij op school behaald zal er vroeg of laat wel een keuze uit de kast
vallen.
Naast het schoolgebeuren heeft Yorben zoals vele van zijn leeftijdsgenoten tal van bezigheden en
is hij ook sportief aangelegd. Momenteel kan je hem wekelijks bezig zien bij de U12 van Sparta
Kolmont te Jesseren, waar hij regelmatig de show steelt bij het scoren van doelpunten. Tevens is
hij een vurige supporter van KRC Genk.
Met dit alles in het achterhoofd, moesten de Ridders van de Katteköp dus niet lang twijfelen. Zoals
u eerder in dit boekje kon lezen, waren de plannen van de Katteköp ambitieus. Papa Benny was
vrij snel overtuigd, maar om alle neuzen in eenzelfde richting te krijgen en het plan te doen slagen,
was er toch een extra inspanning nodig. Extra besprekingen en overleg moesten georganiseerd
worden en de speciale troepen werden ten strijde geroepen. Op een dinsdag tijdens de
vergadering was de redding nabij en kregen we het verlossende antwoord. Groen licht voor de
ste
43 jeugdprins van Haren. De Katteköp konden weer opgelucht ademhalen en één flesje (na het
eerste werd er gestopt met tellen) werd gekraakt.
Dat de Katteköp geslaagd zijn in hun opzet en dat het publiek dit wist te waarderen, was meer dan
ste
duidelijk op zondag 24 januari ter gelegenheid van de aanstelling van Yorben I als 43 jeugdprins
van het Narrendom Haren. Het werd een bijzonder geslaagde aanstelling terwijl Yorben nauwelijks
blijf wist met zijn vreugde. Het straalde letterlijk van hem af en genoot met volle teugen van alle
aandacht die hem op deze bijzondere dag uit zijn leven te beurt viel.
ste

Hopelijk ligt er op zondag 21 februari, ter gelegenheid van de 45 carnavalstoet een gelijkaardig
scenario klaar en zal ook dat belangrijke hoofdstuk op een prachtige en onvergetelijke wijze
afgerond worden.
We kunnen alleen maar hopen dat de weergoden onze prinsen dit jaar gunstiger gezind zijn dan in
2013, toen de optocht van papa Benny en broer Yenthe met een maand moest uitgesteld worden
als gevolg van de barre winterse omstandigheden.
Laat ons allemaal duimen dat zulks nooit meer gebeurt. De Ridders van de Katteköp zullen alles
doen om hun prinselijke hoogheden een fantastisch seizoen te bezorgen en wensen Yorben I als
ste
43 jeugdprins dan ook alle succes toe!

