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Het was windstil, droog en
niet echt koud, zaterdag-
nacht in Haringe. Allesbe-

halve blauwersweer dus, maar de
pikdonkere nacht, de hindernissen
langs het traject en de alerte kom-
miezen zorgden er toch voor de 53
starters er opnieuw een heel aparte
smokkelnacht beleefden. Zij kre-
gen bij de start een zak blauwers-
waar, een stafkaart en de opdracht
om hun smokkelwaar via een aan-
tal verplichte controleposten langs
een traject van zo’n 15 kilometer
veilig naar blauwerscafé d’Heybe-
ke te brengen.

Vermoeid
Op het eerste zicht behoorlijk een-
voudig, maar de lichaamstaal en
de vele verhalen van de vermoeide
deelnemers na de aankomst leer-
den dat blauwen ooit een honden-
stiel moet geweest zijn. “Straf las-
tig en niet ongevaarlijk”, zuchtte
Haringenaar Tom Nottebaert na de
tocht, en zijn natte, gescheurde
broek en een serie fikse schram-
men op zijn dij onderstreepten zijn
commentaar. “Samen met com-
paan Koen Vergote moesten wij
op de vlucht voor de kommiezen.
We schatten in het pikkedonker de
breedte en diepte van een beek
verkeerd in en we belandden in
het water. We raakten er gelukkig
vlug uit, maar een eind verder
spurtten we in een weide in volle
vaart tegen een prikkeldraad. Met
pijnlijke gevolgen, maar het ergste
is dat we gepakt werden en voor
het zoveelste jaar al naast die zo
begeerde titel grijpen.”
Andere deelnemers hadden dan
weer onverwachte ontmoetingen
met koeien of schapen, sommigen
raakten tijdelijk verdwaald in gro-
te maïsvelden en een trio dat on-
derweg verdwaald raakte, moest
zelfs het noodnummer van de or-
ganisatie bellen om kilometers ver
in Frankrijk opgehaald te worden.

Spannend
Voor Reningelstenaar Kristof Co-
vemaeker liep het niet zo’n vaart.
Hij won de wedstrijd al in 2008 en
deed het dit jaar nog eens over.
Maar deze keer bleef het voor hem
spannend tot de laatste minuut. “Ik
stapte samen met Stefaan Delpor-
te, en dankzij onze ervaring van
de voorbije jaren slaagden we erin
om de kommiezevallen elke keer
te ontwijken.” Maar omdat er aan
het einde vier deelnemers onge-
pakt in d’Heybeke aankwamen,
moest een schiftingsvraag over
winst of verlies beslissen. En om-
dat Kristof, beter dan zijn com-
paan Stefaan Delporte, Guy Van-
ryckeghem en Steven Vandenbus-
sche de lengte van een spiraal-
draad kon inschatten, ging hij met
de hoogste eer lopen.
Die deelde hij graag met de Pope-
ringse boerin Hannelore Knoc-
kaert, die voor de eerste keer deel-
nam, maar toch zich al de beste
van de negen gestarte blauwersda-

mes toonde. “Met hulp van mijn
man en een pak vrienden, die mij
voorbij de meeste hindernissen en
de pakgrage kommiezen loodsten.
Al moest ik het bij momenten toch
wel alleen rooien, want in het don-
ker verloren we elkaar geregeld
uit het oog”, gaf ze achteraf mee.

Tevreden
Ook de organisatoren klonken aan
het einde van de tocht opgelucht
en heel tevreden. “Gelukkig om-
dat we deze editie opnieuw zonder
ongevallen of grote problemen
konden afsluiten, maar ook omdat
de kleine aanpassingen die we dit
jaar doorvoerden door alle deelne-
mers goed onthaald werden. Bo-
vendien speelde iedereen het op-
nieuw heel sportief en waren alle
deelnemers tevreden,” stelde Piet
Vanwildemeersch, die de dag na
de blauwersnacht al aan de ko-
mende edities dacht. “Dit jaar had-
den we voor het eerst meer dan
genoeg kommiezen maar het

wordt wel elke keer moeilijker om
een geschikte hergroeperings-
plaats onderweg te vinden. Boven-
dien valt het op dat we minder
jeugd aan de start krijgen. We
krijgen gelukkig nu al zonen van
vroegere laureaten aan de start en
als die hun enthousiasme wat met
leeftijdsgenoten willen delen,
blijft de blauwerstraditie wel be-
staan.”

Uitslag
Uitslag: 1. Kristof Covemaeker
(Reningelst) 2. Stefaan Delporte
(Watou) 3. Guy Vanryckeghem
(Proven) 4. Steven Vandenbus-
sche (Haringe) 5. Björn Vereecke
(Haringe) 6. Rik Deman (Haringe)
7. Pieter Huyghe (Roesbrugge) 8.
Nick Leys (Haringe) 9. Kevin De-
pestele (Waregem) 10. Bart De-
heegher (Watou). Hannelore
Knockaert (Poperinge) werd eer-
ste dame. Zij haalde het voor Nele
Stevens (Ieper) en Rita Dehaene
(Ieper). (SRH)

Kristof Covemaeker uit Reningelst voor de tweede keer Karel de Blauwer

Spannende blauwersnacht 
Q HARINGE – Kristof Covemaeker uit Reningelst blauwde zich zaterdagnacht tot de nieuwe Ka-
rel De Blauwer 2013. Hij haalde het na een ongemeen boeiende blauwerstocht van 52 andere
kandidaat-blauwers. Hannelore Knockaert uit Poperinge ging met de hoogste blauwerseer bij de
dames lopen.

Karel de Blauwer 2013 Kristof Covemaeker kreeg het erelint en de blauwersstok uit handen van Dirk Top, Paul
Vanwildemeersch en Willy Neuville van de organiserende werkgroep van de Kultuurgemeenschap Haringe.
Naast hem eerste blauwersdame Hannelore Knockaert uit Poperinge en ook trotse zoon Miel Covemaeker
mocht op de foto. (Foto SRH) 

ROESBRUGGE – Vorige woensdag trok Okra Roesbrugge-Haringe langs beide kanten van de schreve en dit
in het teken van 300 jaar grens. Op bepaalde plaatsen werden via oude radio’s grensverhalen beluisterd
over blauwers en kommiezen of douaniers. Er werd ondermeer halt gehouden in Beveren-IJzer aan de
Brouckmolen, in Leisele, in het Franse Hondschoote en langs weerskanten van de grens in Oost-Cappel.
Veel herinneringen aan de grens werden dan ook bovengehaald. Een foto met de Belgische douanier aan
het tolhuisje op de grens aan ’t Cappeltje kon dus niet ontbreken. (PC-foto MD)

Grensverhalen bij Okra Roesbrugge

ROESBRUGGE

Q Chiro HaRo
Op zaterdag 5 oktober vanaf
18.30 uur organiseert Chiro HaRo
de jaarlijkse dropping met start
aan het lokaal. Na de dropping
kan genoten worden van hutse-
pot, een soepje en allerhande
consumpties. Deelnemen aan de
hutsepot kost 12 euro. Alle info
en inschrijvingen bij Anja (0472
88 72 93) of Djenebou (0474 61
78 75).

Q Okra
Op zaterdag 5 en zondag 6 okto-
ber telkens vanaf 18 uur is er con-
servenkaarting ten voordele van
de Okra in Feestzaal Kristen
Volkshuis. Deelnemen kost 1,30
euro of 4 kaarten voor 5 euro.

Q Stoofpotjes
Op donderdag 10 oktober om
19.30 uur organiseert Gezins-
bond afdeling Roesbrugge-Harin-
ge – Beveren-IJzer een kookavond
met pruttelende stoofpotjes. Bri-
gitte Beddeleem geeft kookad-
vies. Deelnemen kost 8,50 euro.
Inschrijven bij de bestuursleden
of via 057 30 05 94.

Q Sint-Jorisgilde
Op zaterdag 5 oktober om 14 uur
is er de laatste seizoensschieting
voor de leden op de staande
schietpers achter De Brikery.

Q Herfstwandeling
Op zondag 13 oktober organi-
seert Ziekenzorg Roesbrugge-Ha-
ringe een herfstwandeling langs
het Dode IJzerpad. Een gids ver-
telt over de geschiedenis van bei-
de dorpskernen en ook over het
smokkelen. Inschrijven bij Ronald
Verstraete via 057 30 09 99.
Deelnameprijs bedraagt 5 euro.

(PC)

Varia
..................................................................

ABELE

Q DageraaD
Het zangkoor DageraaD heeft
weer repetitie op vrijdag 4 okto-
ber tussen 19 en 20.30 uur in de
Onze Lieve Vrouwekerk in Abele.

Q Okra
Op maandag 7 oktober is er kaar-
ting voor de Okra-senioren in de
zaal bakkerij Denys op het Abele-
plein. (PC)

Q Oud Soldatenbond
Uitslag maand september: man-
nen: 1. J. Bol 59, 2. P. Debaene
58, 3. M. Verhaeghe 56, 4. G. Leys
55, 5. A. Vanbeselaere 54. Vrou-
wen: 1. R. Pype 58, 2. P. Pinson
58, 3. H. Debyser 53, 4. L. Devos
52, 5. M.-T. Vermeersch 51, 6. Fr.
Vermeersch 51

KROMBEKE

Q Mosselsouper
Op zondag 13 oktober organi-
seert Feestcommissie Krombeke
opnieuw een mosselsouper in
O.C. De Bampoele. Er is keuze uit
mosselen of vol-au-vent met friet-
jes. Mosselen eten kost 20 euro
en vol-au-vent 14 euro. Kinderen
tot en met het 6de leerjaar beta-
len resp. 14 en 8 euro. Inschrijven
bij Linda Meulenaere, Krombeke-
plein 28 of via 0476 54 61 60.

Q Pastafestijn
De ouderraad van vrije basis-
school De Kastanje organiseert
op zaterdag 5 oktober vanaf 18
uur een pastafestijn in O.C. De
Bampoele. Inschrijven via de
school of via 0472 48 81 54.(PC)
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