
Prins 2018 van het Narrendom Haren – NICKY I 
 

Het klopt inderdaad dat onze 47ste Prins niet afkomstig is uit het 
Narrendom Haren. Het is niet de eerste keer dat zich dat voordoet, 
maar anderzijds heeft hij toch al geruime tijd een sterke band met de 
Ridders van de Katteköp als lid van de Raad van Elf. 
Hij groeide op in Sint-Huibrechts-Hern, liep school in Hoeselt en in 
Bilzen, maar woont nu in de Kortessemse deelgemeente Vliermaal.  
De wijze waarop hij bij de Katteköp verzeild raakte, heeft 
uiteraard alles te maken met het feit dat hij, na een 
romantische blik in de Mac-Queen,  de ware liefde ontdekte in 
de persoon van Lynsey Knapen. Zij was jeugdprinses van het 
narrendom in 2008 en vormt samen met haar mama Tania, 
Bart Martens, voorzitter van de Ridders van de Katteköp en 
haar jongere broer Milan een leuk gezinnetje in Gotem.   
Als je als jongeman in een dergelijk gezin terechtkomt, waar het 
niet dodelijke carnavalsvirus bij wijze van spreken gans het jaar 
ronddwaalt op zoek naar nieuwe fans, dan ligt het voor de hand 

dat er weinig middelen moeten ingezet worden om iemand te overhalen om zich aan te sluiten bij 
het “feestvierende volk”. Bovendien, en dat geeft Nicky ruiterlijk toe, heeft het carnavalsgebeuren 
als dusdanig hem wel altijd op de een of andere wijze aangetrokken en hij zag het bijgevolg op een 
bepaald moment best wel zitten om het mooie uniform van de Ridders van de Katteköp aan te 
trekken.  Dat gebeurde in 2014 en sindsdien is zijn liefde voor carnaval alleen maar toegenomen, 
met als resultaat dat hij zich kandidaat stelde om op carnavalsgebied het hoogste schotje te 
betreden, namelijk Prins van het Narrendom Haren tijdens het carnavalseizoen 2018. De Ridders 
van de Katteköp wensen hem alvast, aan de zijde van zijn geliefde Lynsey die als Prinses 2018 de 
scepter zal zwaaien over het narrendom, erg veel succes toe.     
Het behoort tot onze nieuwsgierige gewoonten om tijdens een interview met de nieuwe prins ook 
even in zijn privéleven te duiken.  We schreven reeds dat hij opgroeide in Sint-Huibrechts-Hern, de 
plaats waar hij als jonge snaak de smaak van het motorcrossen te pakken kreeg en een aantal 
jaren met succes in competitieverband meedraaide op de circuits in de jeugdreeksen.  Deze hobby 
heeft hij op zeker moment moeten opgeven, maar zijn liefde voor het motorrijden heeft hem nooit 
meer losgelaten en dus toert hij tijdens de zomermaanden samen met zijn vriendin Lynsey rond op 
een zware motor, niet alleen in Belgenland, maar ook buiten onze landsgrenzen.  
Beroepshalve is Nicky chef-slager bij het bedrijf Buurtslagers – Bon’Ap in Herent en brengt hij zijn 
werkdagen meestal door bij een temperatuur van 4 graden Celsius. Een temperatuur waarbij je je 
niet snel in het zweet zal werken, al vernemen we van Nicky dat hij steeds met opgestroopte 
mouwen werkt.  
Als we naar zijn meest geliefde gerechten peilen, blijft het plots muisstil. We werpen hem enkele 
klassieke voorbeelden voor de voeten, maar kiezen, neen dat doet hij niet. Tot hij droogweg 
antwoordt dat er weinig of geen gerechten zijn die hij niet lust. Een alleseter om het figuurlijk uit te 
drukken.  En ja, als je dan een lekkerbek bent, dan weet je uiteraard ook het ultieme en lekkere 
gerstenat van hoge gisting uit ons Belgische bierland mateloos te appreciëren. Een Duvelke, een 
Leffe, een Annabiertje uit Widooie, ... het kan allemaal voor onze Nicky. En als hij in goed 
gezelschap zit, dan wordt er niet op eentje meer of minder gekeken. De brouwers en de 
cafébazen moeten ook hunne boterham kunnen verdienen, aldus Nicky. 
Een keer per jaar maakt hij samen met Lynsey een gezellig reisje of een citytrip naar een of andere 
grootstad in het buitenland. 
Om af te ronden, mogen we toch ook niet vergeten te vermelden dat hij naast Lynsey, die hem als 
prinses zal bijstaan in zijn opdracht, ook het gezelschap krijgt van Jeugdprins 2018 Milan I 
(Martens), broertje van Lynsey. Het wordt dus deze keer een echte familiale aangelegenheid. Een 
mooi trio dat er ongetwijfeld het beste zal van maken.   
Laat ons hopen dat zondag 25 februari de zon volop van de partij zal zijn, zodat onze 
prinsenfamilie de harten van vele feestvierders in het Narrendom Haren zal weten te veroveren. 

De Ridders van de Katteköp duimen ervoor en wensen hen veel succes toe.   

 


