Alle jaren, prinsennamen, namen en motto's, tevens overzicht diverse info (zie onderaan)
jaar

prinsennaam

naam

motto

M

F

L

R

2020/2021 Ludovieckus

Lowie Teller

Allicht de Skônste

x

x

2019/2020 Rogério

Rogier van Stiphout

Lampegat Watt Ledje

x

x

2018/2019 Positivo

Ivo Soetens

55 joar Goed vur mekoar

x

x

2017/2018 Decorador

Guus de Waal

Trots als unne pauw

x

x

x

2016-2017 Gilbert du Verre

Gilbert Hockers

Laat Lampegat stralen

x

x

x

2015/2016 D’n Bakelaer

Geert-Jan van Bakel

Blij da ge d´r bent

x

x

x

2014/2015 Robert d’n Urste

Robert Rooijakkers

Mijn lempke gao nie uit

x

x

x

2013/2014 BenNie d'n Urste

Bernard Gosselink

We maoke ut mee zun alle

x

x

x

2012/2013 D'n Twidde

Joost Geerts

Lampegat Goed Gemutst

x

x

x

2011/2012 Ben d'n Urste

Ben Beckmann

ge het ut of ge het ut nie

x

x

x

2010/2011 MaQuinarius

Andre Huizinga

waor gagget um

x

x

x

2009/2010 Rudolfo

Ruud Hogenkamp

van 't een, kumt 't ander

x

x

2008/2009 De Gruune

Leon Kerkhofs

Lampegat de Gekste

x

x

x

2007/2008 Diezain

Joep Verheijen

alles op zuhhe kop

x

x

x

2006/2007 Akkedeer

Edwin van de Weijdeven

't is mar vur efkes

x

x

x

2005/2006 Geertikus

Geert de Brouwer

't is um vur ge ut wit

x

x

x

2004/2005 Dolf d'n Enigste

Dolf Koch

mê gemak uit oew dak

x

x

2003/2004 Crescendo

Jan Veeke †

ge kunt 'r nie omhinne

x

x

x

2002/2003 Piccolo Rosso

Cees Retera

ut moet niet gekker worre

x

x

x

2001/2002 Compaan

Ruud Luining

de meugde nie misse

x

x

x

2000/2001 Peer

Peer van de Moesdijk

we beginne op nei

x

x

1999/2000 Millenius

Leo van Berkel

't goa nergens um

x

x

1998/1999 HAR-lekijn

Harrie van Hout

daor doede 't vur

x

x

x

1997/1998 Lumineus

Joop van Odenhoven

gin gemaauw, oranje blauw

x

x

x

1996/1997 Paladijn

Roland van den Biggelaar

daor staode nie bij stil

x

x

x

1995/1996 Katernius

Mark Phillipart

da's nou Lampegats

x

x

x

1994/1995 Focus

Rens van Mierlo

ge haauwt er niks an over

x

x

x

1993/1994 d'n Dre

Dré Meerhoff

't gao van eiges

x

x

1992/1993 Marketerius

Berry Geerts †

as ge d'r mar bij hurt

x

x

1991/1992 Pallieter

Chris Aelberts

100 jaar Watt da's nie niks

x

x

1990/1991 Hansurantius

Hans Klaassen

ge moet 't pruuve

x

x

1989/1990 Joost

Joost Geerts †

daor worde nie muug van

x

x

1988/1989 Ruud d'n Urste

Ruud Reker

't kos kaojer

x

x

1987/1988 Jacqcolorus

Jack vd Crommert †

rood wit en toch ok bleuw

x

x

1986/1987 Paljan

Jan Swinkels

das krek wa'k wou

x

x

1985/1986 Finoseccius

Hans Beekman †

ge moet nie maauwe

x

x

1984/1985 Ericoloroso

Hennie Kuijken †

over gao-g-et noit

2

x

1983/1984 Oktokornixs

Jaques Moest †

ge wit oit noit nie

x

x

x

1982/1983 Debrejatius

Gerard Lagarde

we magge d'r zen

x

x

x

1981/1982 Aerodromus

Theo Cremers †

dè worre de goei

x

x

x

1980/1981 Ekspedrikus

Harrie Franken †

der is gin haauwe mir an

x

x

x

x

1979/1980 Atmosferius

Ed Creemers

zu ge 't makt zu hedde 'ut

x

x

1978/1979 Nicodemus

Nic Ypenburg

we deuwe deur

x

x

1977/1978 Wiel d'n Innige

Willem van der Sommen †

't is den aard

x

x

1976/1977 Jacques

Jacques Sol †

en de doe mer

x

x

1975/1976 Achemure

Alphons Dassen

en gij geleuft da

x

x

1974/1975 Akkwanilles

Cor Sprengers

we hebben 't onder de leeen

x

x

1973/1974 Tolerantius

John Fagel †

beter laat dan nooit

x

x

1972/1973 Gerstejanus

Jan Vromans Sr †

wa makte me nou klaor

x

x

1971/1972 Publikatius

Frans Wijnands

de is ut hil eier-eten

x

x

1970/1971 Teharkianus

Louis Maarschalkerwaard †

nie ger gedaon, mer toch gedaon

x

x

1969/1970 Platerius

Theo Staals †

alles onder een hoedje

x

x

1968/1969 Federatius

Frits Hansen †

ut lawijt is nie van de lucht

x

x

1967/1968 Trocadorus

Theo de Vries †

haauw 't recht

x

1966/1967 Nicky le Maigre

Nico van den Heuvel †

't zal me 'n beat zijn

x

1965/1966 Wiet d'n Urste

Wiet Hendriksen †

haowt oewen tetter

x

1964/1965 Bromoliejanus

Bèr Meijs †

't stelt gin moer veur

x

1963/1964 Citoerianus

Cees van Oosterom †

1962/1963 Installatius

Jan van der Sommen †

1961/1962 Palettinus

Jan Kuhr †

1960/1961 Hootkoeturius

Ben Lambers †

1959/1960 Exploratius

Ab van Velzen †

1958/1959 Decoratius

Willem Kuijpers †

1957/1958 Flitserianus

Huug Teune †

1956/1957 Bromoliejanus

Bèr Meijs †

1955/1956 Delicatius

Jan Spoorenberg †

1954/1955 Tonicobus

Jan van den Broek †

x

x
x

x

M

Medaille

Vanaf 1967 werd er door de Federatie een jaarmedaille uitgegeven. In 1984 werd bovendien een aparte medaille gemaakt
door de FEC i.v.m. het 22-jarig bestaan.

F

FEC Medaille

van 1967 tot 1981 had de Stadsprins een eigen medaille, naast de medaille van de Federatie zelf.

L

ontwerp logo

ontwerpen van de hofontwerper Sigismund de Ranitz

R

rugembleem

geborduurde rugemblemen meestal vervaardigd door erehofcoupeuse Lies Kigge

Mocht u nog beschikken over een exemplaar van een niet vermelde medailles, logo of rugembleem, dan houden wij ons aanbevolen.

't

Is gedaan, 't is gedaan

't is gedaan, 't is gedaan
we motten nou naar huis toe gaan
ach wat 'n leed, ach wat 'n leed
't is weer gedaan
't zit d'r op, 't zit d'r op
trek nou die muts maar van oewe kop
tap gaat dicht, uit 't licht
want zit d'r op
houdoe, vaarwel, houdoe, vaarwel
in 't Lampegat daar luidt de bel
licht gaat uit, kapel blaost uit
houdoe vaarwel
't is voorbij, 't is voorbij
nog een keer staan we zij aan zij
't war 'n schon fist, 't war een schon fist
maar 't is voorbij
't is gedaan, 't is gedaan
we motten nou naar huis toe gaan
ach wat een leed, ach wat een leed
maar 't is gedaan

