
Prins 2008 van het Narrendom Haren – KRIS I 
 

Wat het vinden van een nieuwe kandidaat prins carnaval betreft 
mogen de Ridders van de Katteköp de laatste jaren echt niet 
klagen. Er bestaat een behoorlijke interesse en de 
onderhandelingen verlopen alleszins stukken vlotter dan bij de 
regeringsformaties.  
 
De leden van onze Raad van Elf liggen uiteraard permanent op 
de loer om een nieuwe geschikte kandidaat te vinden. 
Ongemerkt worden de potentiële kandidaten tijdens de 
carnavalstijd door de geheime brigade van de Katteköp in hun 
doen en laten geschaduwd.  
 
Alzo werden in het najaar, toen de kansen voldoende groot 
bleken te zijn om toe te slaan, contacten gelegd met Kris 
Delvaux. En jawel, het doelwit leek precies gekozen te zijn, 
want meteen konden de leden van de Raad van Elf, na de 

definitieve toezegging van de nieuwe kandidaat Prins 2008, weer voor een jaartje figuurlijk op 
beide oren slapen. 
 
Wij willen de 37

ste
 Prins van het Narrendom Haren dan ook graag even aan u voorstellen.  

 
Hij is de zoon van Josy Delvaux en Liliane Wierts en groeide op in de Kertsbornstraat te Widooie 
samen met zijn broer Tom en zijn zussen An en Els. 
 
Voor de extra nieuwsgierige dames willen we alvast kwijt dat Kris ondertussen de bekoorlijke 
leeftijd van 24 jaar heeft bereikt en dat hij samen met zijn vriendin Tanja Freson vele gezellige 
uurtjes beleeft. ’t Is maar een kwestie dat je het allemaal klaar en duidelijk weet. 
 
Beroepshalve is hij elke dag druk in de weer als verantwoordelijke van een grote voedingswinkel in 
Diepenbeek. Inzake vrijetijdsbesteding kan Kris best genieten van een partijtje voetbal op de 
televisie, maar een weekje en zelfs een weekendje Belgische kust samen met zijn vriendin Tanja, 
ongeacht de weersomstandigheden, weet hij best te appreciëren. 
 
Toeval of niet, we hebben ook deze keer weer moeten vaststellen dat deze prins reeds vrij jong 
door het niet te omzeilen carnavalsvirus werd besmet.  
 
Zijn eerste echte kennismaking met een carnavalstoet dateert uit 1995. Hij was toen tien jaar oud 
en trok samen met andere schoolvriendjes mee in de Jeugdstoet van Borgloon.        
 
Een eerste ervaring die hem evenwel niet meer los liet en zo trok hij in 2000 voor het eerst mee in 
de Harense stoet als lid van de groep De Sleuperkes van Lauw. Een groep die trouwens voor een 
groot deel bestond uit Widooienaren en die een aantal jaren na mekaar in Haren present was. 
 
Daaropvolgend ging hij nog een jaartje stage lopen bij de Harense carnavalsgroep De Handige 
Harries om vervolgens in 2004 samen met ex-Jeugdprins Kristof Volont een nieuwe 
carnavalsgroep op te starten namelijk De Haorense Jeugd.  
 
Kortom een geknipt parcours voor iemand die er van droomt om ooit prins carnaval te worden.  
 
De nieuwe prins van het Narrendom Haren is dus zonder enige twijfel uit het echte carnavalshout 
gesneden. Ervaring heeft hij zat en als je daar nog een vleugje “levensgenieter” aan toevoegt, wel, 
dan kan het resultaat niet anders dan uitstekend zijn.  
 
Hij heeft ons alvast plechtig beloofd om er in het Narrendom Haren op 17 februari een 
onvergetelijke dag van te maken. De verwachtingen zijn dus hoog gespannen. Onthaal hem met 
veel bravo en handgeklap, zodat het we allen samen weer een grote feestnamiddag mogen 
beleven.       
 


