
Prins 2005 van het Narrendom Haren – GINO I 
 

Het is nauwelijks te geloven, en sommigen beginnen ons stilaan 
het verwijt te maken dat de Ridders van de Katteköp enkel en 
alleen nog prinsen aanstellen uit Widooie, maar u mag er gerust 
van zijn, onze Raad van Elf  heeft slechts één grote wens, 
namelijk dat er komende  jaren ook eens kandidaturen binnen 
zouden komen uit onze drie andere parochies.  
 
Maar goed, in dit artikel dienen we het te hebben over onze 
nieuwe Prins Gino I. Als je de tekst omtrent onze jeugdprins 
hebt gelezen dan zal je beslist reeds de wenkbrauwen gefronst 
hebben. Zeker toen we het hadden over de straat met de meest 
vruchtbare prinsengrond uit het Narrendom Haren, met name 
de Knapenstraat in Widooie, of de Prinsenstroeët zoals ze 
ondertussen tijdens de carnavalsdagen genoemd wordt. 
 
Jeugdprins Wouter II, was zoals reeds werd geschreven, de 

zesde prins uit de fameuze Knapenstraat, maar als je dacht dat we toen aan al aan het maximum 
zaten, dat ben je er glad langs. 
 
Jawel, jawel, … onze nieuwe Prins Gino I woont ook in diezelfde straat met amper vijf huizen, en 
dertien inwoners, en is dus meteen, binnen een periode van zeven jaar, de zevende prins uit de 
Prinsenstroeët. Zou dit geen wereldrecord zijn, of een feit om in het Guinness Book of Records te 
laten opnemen.   
 
Vraag is vanzelfsprekend! Wie is die nieuwe prins. Wel als we de naam Fernand Koekhofs laten 
vallen, je weet wel de welbekende traiteur die onder meer in Widooie Het Schoolhuis uitbaat, dan 
zit je al erg dicht in de buurt. Onze nieuwe Prins Gino I is immers de zoon van Fernand.  
 
Opgegroeid is hij in Vliermaalroot, maar sedert een zestal jaren woont hij samen met zijn 
echtgenote Christine te Widooie. Voor de nieuwsgierigen kunnen we er misschien nog bij vertellen 
dat Gino 36 jaar jong is, als chauffeur dagelijks vele kilometers afmaalt op onze Vlaamse wegen, 
en als hobby zijn interesse voornamelijk gaat naar aquariumzeevissen.  
 
Inzake geliefde muziekgenres wist Gino ons te verklappen dat hij eigenlijk geen specifieke 
voorkeuren heeft. Voornaamste is dat het goeie muziek is. Kortom dan zit hij als nieuwe prins vrij 
goed, vermits de meeste carnavalsmuziek wel goed en vlotjes in de oren klinkt. 
 
Zijn praktijkervaring inzake carnaval in het verleden, beperkt zich tot het carnavalsvieren tijdens 
zijn jeugdjaren. Na zijn verhuizing naar Widooie heeft hij uiteraard meer contacten gehad met het 
carnaval, en het was trouwens ook op die wijze dat de Ridders van de Katteköp - je weet wel die 
mannen die altijd op rooftocht zijn achter kandidaat-prinsen - hem wisten in hun netten te lokken. 
 
Tijdens de zomermaanden hadden de leden van de Raad van Elf al contacten gehad met enkele 
potentiële kandidaten, maar helaas zonder tastbare resultaten. Nu, men hoort wel eens zeggen dat 
“wanneer de nood het hoogst is, de redding nabij is”, en dat was ook het geval met de nieuwe 
prins.   
 
Begin november hadden de Ridders van de Katteköp te Widooie hun tent opgesteld om de 
Officiële Opening van Harense carnavalseizoen 2005 te vieren. Het was daar dat ook Gino 
aanwezig was, om pa Fernand een handje toe te  steken bij klaar maken en verdelen van de 
lekkere Haspengouwse sudderpot. Na enig overleg werd een voorakkoord gesloten, dat een paar 
dagen later in een definitief “ja” werd omgezet. 
 
Prins Gino I heeft ondertussen alle voorbereidingen getroffen, en wij kunnen hem alleen maar een 
prachtige en onvergetelijke dag toewensen op zondag 20 februari, wanneer hij boven op de 
prinsenwagen tussen de applaudisserende menigte door het Narrendom Haren trekt. 
 
 
 


