
Jeugdprins 2017 van het Narrendom Haren – THOMAS II 
 

Wat jeugdprinsen betreft, gaat het de Ridders van de Katteköp de 
laatste jaren voor de wind, in die mate zelfs dat er zich vlot 
kandidaten aanbieden om jeugdprins van het Narrendom te 
worden. Voor de leden van de Raad van Elf is dat alvast een 
aantal kopzorgen en slapeloze nachten minder. 
 
Van onze nieuwe jeugdprins kunnen we stellen dat we al jaar en 
dag wisten dat hij uit het goede carnavalshout gesneden is en 
voorbestemd was om ooit de scepter van jeugdprins in handen te 
nemen.  
 
Thomas II (Missotten) woont halftijds in de Boomstraat te 
Bommershoven, bij zijn papa Raf en broer Viktor, en halftijds in 
de Weyerstraat te Kozen (Nieuwerkerken) met zijn mama Els, 
Marc en Brent. 

 
De 10-jarige Thomas zit samen met zijn broertje Viktor in de Vrije Basisschool Kozen, waar hij in het 
vijfde leerjaar meer dan behoorlijke studieresultaten haalt.  In alle schoolvakken presteert hij goed, 
maar hij heeft toch vooral een rekenknobbel. Welke richting hij in de toekomst wil inslaan, weet hij 
nog niet helemaal, maar het zal toch eerder technisch gericht zijn. Hij is erg ambitieus en steekt het 
niet onder stoelen of banken: hij wil later als het enigszins mogelijk is graag landbouwvoertuigen en 
tractoren ontwikkelen. De appel valt niet ver van de boom zullen we maar zeggen, want wie kent er 
nu niet Loonwerken Missotten.  
Een sportief kereltje is onze nieuwe jeugdprins ook. Op het veld bij KWS Alken staat hij bij het team 
U11 links achter als verdediger opgesteld, waar hij steeds het beste van zichzelf geeft. Zelf is hij een 
heel grote fan van Lionel Messi, de Argentijnse voetballer die furore maakt bij FC Barcelona. Zijn 
grote droom is dan ook om eens naar Barcelona te trekken om zijn idool aan het werk te zien.   
 
Naast het voetbalveld kan je hem ook terugvinden in het water bij de Sint-Truidense Zwemclub. 
Buiten het jaarlijkse clubkampioenschap staat hij daar niet in de startblokken voor wedstrijden, maar 
het is aldus onze jonge snaak altijd goed om in conditie te blijven. Zo kan hij er ook bij het voetbal de 
vruchten van meepikken. 
 
Heeft hij nog vrije tijd over, dan is hij met zijn vrienden terug te vinden in de wijk waar hij woont om 
wat te ravotten of om met de step rond te rijden, maar je kan hem ook terugvinden achter zijn 
computergames. Als hij de kans krijgt, trekt hij met zijn papa of nonkel, hoe kan het ook anders, 
steevast mee de velden in om bijvoorbeeld de landbouwgewassen te besproeien.  Blijft er dan nog 
wat tijd over, is hij er ook veel op uit met de mobilhome om te supporteren voor zijn stiefbroer Brent, 
die carrière maakt in het wielrennen.  
 
Het carnaval werd Thomas met de paplepel ingegeven. Hij is niet de eerste in de familie die de 
scepter zwaait in het Narrendom Haren. Zijn papa Raf was in 1981 jeugdprins van de Katteköp en 
stond in  1993 op het hoogste schavotje als prins Raf I . Daarnaast was Raf ook een tijd lang 
voorzitter van de vereniging.  Daarenboven werd zijn grootvader Charly in oktober uitgeroepen tot 
Prins van de Derde Jeugd bij de Ridders van de Katteköp voor het seizoen 2017.  
 
Maar, weet Thomas zelf wel wat het carnaval inhoudt, hoor ik u al denken. En ja, ook dat zit goed! 
Als u weet dat hij zelf al van zijn 4

de
 levensjaar meetrekt in tal van carnavalstoeten, denk ik dat ook u 

overtuigd bent. In de beginjaren was hij lid van de Orde van Noarkerke uit Nieuwerkerken en 
tegenwoordig is hij bij de carnavalsgroep van papa Raf, de Elabaçavakes uit Bommershoven. Wat 
het carnaval betreft, zal Thomas dus vast en zeker geen opleiding meer moeten volgen! 
 
Dat de Harense jeugdprinsenaanstellingen gewaardeerd worden, hebben we op zondag 12 februari 
gemerkt bij de aanstelling van Thomas II als 44

ste
 jeugdprins van het Narrendom Haren. U leest het 

goed, Thomas is een jubileumprins: 4 x 11 voor onze jeugdprins! Thomas draagt dus een extra 
feestelijke titel, die we succesvol gevierd hebben bij de prinsenaanstellingen. Het was voor onze 
nieuwe prinselijke hoogheden van Haren dan ook een bijzonder goede start! 
 
Thomas gaat zijn titel met eer dragen en verdedigen en zal samen met prins Niels I voor een 
spetterende apotheose van de 46

ste
 Harense carnavalstoet zorgen op 12 maart! 

We kunnen alleen maar hopen dat de weergoden onze prinsen gunstig gezind zijn en dat ze onder 
een stralende zon doorheen de straten van het narrendom kunnen trekken! Wij wensen jeugdprins 
Thomas II als 44

ste
 jeugdprins dan ook alle succes toe!  


