
Prinses 2018 van het Narrendom Haren – LINSEY I 
 

De Prinses 2018 van het Narrendom, Lynsey I, is helemaal 
geen nieuwkomer in het Harense carnaval. Immers, in 2008 
werd zij reeds aangesteld als jeugdprinses, destijds aan de 
zijde van Kris I (Delvaux).  
Zoals je wellicht uit de tekst over de nieuwe Prins Nicky I hebt 
kunnen opmaken, is Lynsey de vriendin van Nicky en 
aangezien beide carnavalisten in hart en nieren zijn, besloten 
zij om in 2018 samen naar voor te treden als prins en prinses.  
Een eerste koppeltje dat in de al welgevulde geschiedenis van 
de Ridders van de Katteköp voor deze optie koos. Dat moet 
kunnen volgens de leden van de Raad van Elf, zeker op grond 
van het feit dat carnaval in eigenlijk leeft op basis van de 
zogenaamde “ongeschreven wetten”.  
Het feit dat zij reeds haar sporen verdiende als jeugdprinses 
bewijst dat ze uit het juiste hout gesneden is om prinses 
carnaval te worden. Als jong meisje droomde zij er destijds van 

om jeugdprinses te worden en bijgevolg is het niet verwonderlijk dat zij thans de tweede grote 
stap zet, precies tien jaar na haar eerste titel. Komt daar nog bij dat haar vriend Nicky zich 
kandidaat stelde om prins van het narrendom te worden en beiden uiteindelijk besloten om er 
samen voor te gaan.  
Sinds haar aftreden als jeugdprinses is Lynsey steeds van dichtbij betrokken geweest bij de 
werking en het leven van de Ridders van de Katteköp. Samen met Tania Derwae, haar mama, 
Bart Martens (voorzitter van de Ridders van de Katteköp), alsook broertje Milan vormt zij een 
gezinnetje dat zich thuis voelt op de Sint-Truidersteenweg te Gotem. Of met andere woorden, 
Lynsey is geen groentje in het carnavalsgebeuren.  
Van huis uit heeft zij haar interesse voor het carnavalsgebeuren bij wijze van spreken met de 
paplepel binnen gekregen en de omloop van de stoet kent ze eveneens op haar duimpje, want we 
hebben haar in het verleden vaak aangetroffen op de jeugdprinsenwagen om een handje toe te 
steken bij het verdelen van het snoepgoed e.d..  
Het stond zowaar in de sterren geschreven dat Lynsey na haar titel van jeugdprinses ook ooit 
haar oog zou laten vallen op de titel van prinses. Maar ja, het pure toeval kan het leven van een 
mens soms een totaal andere wending geven. Maar goed, ondertussen is het zover en kan zij als 
ambassadrice van het vrouwelijk  carnaval minnende volk haar gefascineerde interesse voor het 
carnaval aan de buitenwereld tonen. Dat is de opdracht van iemand die in carnaval gedurende 
één jaar op het hoogste schavotje staat. Op een prins en een prinses zijn alle ogen gericht en 
iedereen verwacht er dan ook bijzonder veel van, maar wij hebben geen enkele reden om eraan 
te twijfelen dat Lynsey deze opdracht niet zal aankunnen of vervullen zoals het hoort. Ze is er op 
voorbereid en heeft een pak ervaring. 
Zoals vele jonge mensen uit onze streek hebben Lynsey en Nicky elkaar leren kennen in dancing 
Mac-Queen. Of het liefde op het eerste zicht was, hebben we niet kunnen achterhalen, maar één 
zaak staat vast,  zij vormen al enkele jaren een jong koppeltje en hebben nu de handen in elkaar 
geslagen om het Harense carnaval in 2018 als volwaardige prinselijke hoogheden te 
vertegenwoordigen.  De Katteköp wensen hen in deze opdracht alle succes toe. 
Anderzijds is Lynsey in haar dagelijkse bezigheden een bezige bij. Elke ochtend om 4 uur uit de 
veren om dan een volle dagtaak te vervullen in Tessenderlo bij Stanley - Black en Decker. 
Daarnaast is zij beroepshalve eveneens schoonheidsspecialiste en probeert zij elke dag om haar 
cliënteel beetje bij beetje gelukkiger te maken. 
Om af te sluiten nog dit. Als je haar bij je thuis wil trakteren op een gezellig etentje, wel op een 
lekkere spaghetti zal ze nooit neen zeggen. Zo ken je meteen ook haar culinaire voorkeur en wat 
de eventuele achtergrondmuziek bij het dinertje betreft, mag het best carnavalesk klinken.   
Kortom, onze Lynsey kijkt met grote spanning uit naar de stoet van 25 februari. In 2008 ging de 
stoet uit op 17 februari onder een stralende hemel overgoten met zonneschijn. In dat verband 
verklapte ze ons nog dat ze toentertijd met haar zonnebril op de wagen stond, maar plots kwam 
haar zonnebril tussen het publiek terecht  en was hij “foertschie”.  
Hopelijk worden de weersomstandigheden in 2018 een exacte kopie van deze in 2008 en beleeft 
zij samen met Nicky I een tweede onvergetelijke zondagnamiddag in het Narendom Haren.  De 
Katteköp duimen ervoor!!!   

 

 


