
(WE38/2)

VRIJDAG 2 OKTOBER 2015 I 54I ROESBRUGGE - HARINGE

De blauwerstocht van het voorbije
weekend in Haringe was er één
om in te lijsten. Tussen de 62
blauwers die zaterdagavond in
d’Heybeke aan de start van de
nachtelijke tocht stonden, waren
heel wat oud-winnaars. Met een
vijftal Fransen, één deelneemster
uit Letland en enkele kandidaten
van buiten de provincie, oogde de
deelnemerslijst niet alleen inter-
nationaal, maar ook heel sterk.
Ook het team van de 32 gelegen-
heidskommiezen, met daartussen
een groep jonge atleten van Flac
en nogal wat ervaren pakkers, ble-
ken een garantie voor een boeien-
de smokkelstrijd. Toen de deelne-
mers laat in de nacht opnieuw in
d’Heybeke arriveerden, waren de
meesten behoorlijk nat en vuil,
sommigen met fikse scheuren in
de kleren en hier en daar ook blut-
sen en schrammen. 

SPORTIEVE KOMMIEZEN
“De mooiste maar ook de zwaar-

ste editie in jaren,” klonk het bij
‘ancien’ Tom Nottebaert, terwijl
hij net na de aankomst nog zwaar
nahijgend de schade aan kleren
en gezicht controleerde.

“De volle maan en
het windstille weer
gaven een vals 
gevoel van comfort”

“De volle maan en het windstille
weer gaven een vals gevoel van
comfort. Want door de regen van
de voorbije weken stonden de

meeste grachten vol water en was
het op de velden echt door de
modder ploeteren. Bovendien
jaagde die bende sportieve kom-
miezen ons voortdurend op en
kregen we weinig tijd om ons te
oriënteren of op adem te komen.” 
Topfavoriet en viervoudig win-
naar Rik Deman leek aan het ein-
de van de tocht opnieuw met de
titel te gaan lopen, maar hij werd
net voor de laatste controlepost
gepakt, en uiteindelijk bleef alleen
een dolgelukkige Filip Dekervel
uit de greep van de kommiezen.

HAZEN
“Ik had veel geluk,” geeft Filip toe.
“Na de regroup halfweg raakte ik
mijn vaste companen kwijt, maar

naar het einde toe kon ik aanslui-
ten bij een groep jongen gasten
die allemaal al gepakt waren. Zij
werden mijn ‘hazen’ de kommie-
zen weglokten. Al bleef het de he-
le tijd wel heel lastig, want de dou-
aniers gaven echt niet af en ik heb
echt al mijn ervaring moeten ge-
bruiken om niet gepakt te wor-
den.” Voor agrarisch technisch
manager Dekervel werd het al zijn
tweede titel en meteen ook zijn
mooiste, vindt hij zelf. “Omdat
bevestigen altijd leuk is, maar ook
omdat deze tocht extra zwaar was
en de concurrentie deze keer echt
groot. En ook wel omwille van de
appreciatie, want deze wedstrijd
leeft echt in de grensregio en wie
hier één of meerdere keren op de

erelijst komt, wordt door de Ha-
ringenaars gerespecteerd. ”

WOEDENDE JAGERS
Bieke Deman uit Haringe haalde
het bij de dames, maar ook zij was
tot het uiterste moeten gaan en
kwam met een nat pak en behoor-
lijk afgepeigerd haar prijs opha-
len. Zelfs de kommiezen hadden
aan de aankomt hun sterk ver-
haal. Wat een deel van hen, die
zich te dicht van de ‘eendeputten’,
net over de Franse grens, ge-
waagd hadden, werden door enke-
le woedende Franse jagers opge-
jaagd en bedreigd en moesten
vluchten.
De organisatoren klonken aan het
einde van de tocht ook bijzonder
tevreden. “Iedereen speelde het
spel met veel inzet en sportief, we
moesten slechts twee verloren ge-
lopen deelnemers ophalen, we tel-
den maar acht opgaves, iedereen
heeft blijkbaar afgezien, maar ge-
noten en er waren heel weinig
klachten,” klonk het Piet Vanwil-
demeersch, die ook al vooruitkeek
naar de volgende editie. “Aan de
formule moeten we zeker niet
sleutelen, maar enkele zaken, zo-
als de veiligheidsparameter rond
de controleposten, kunnen we
misschien nog beter uitwerken.” 

UITSLAG
1. Filip Dekervel (Poperinge) 2.
Rik Deman (Haringe) en Viggo
Desmedt (Beveren IJzer) 4. Koen
Verghote (Geluwe) 5. Kevin Huy-
ghe (Woesten) 6. Tom Deheegher
(Proven) 7. Johan Vanlerberghe
(Hoogstade) 8. Miguel Lanoye
(Proven) 9. Kristof Covemaecker
(Reningelst) 10. Bieke Deman
(Haringe). (SRH)

Zwaarste blauwersnacht ooit
POPERINGENAAR FILIP DEKERVEL IS DE NIEUWE KAREL DE BLAUWER VAN HARINGE 

HARINGE q Poperinge-
naar Filip Dekervel
blauwde zich vorige za-
terdagnacht de geschiede-
nis van Haringe in. Hij
slaagde er als enige van
de 62 deelnemers in om
tijdens de zware blau-
werstocht uit de handen
van de kommiezen te
blijven en herhaalde
daarmee zijn exploot van
2011, toen hij voor de
eerste keer tot blauwer
gekroond werd.

V.l.n.r. herken je Emily Denuwelaere, Paul Vanwildemeersch, Eva en Emma Dekervel, Filip Dekervel, Els Berten,
Geert Decadt. Piet Vanwildemeersch en Romee Vanwildemeersch. (Foto MD)

Het parochiaal zangkoor van de Sint-Martinuskerk, ‘Zingenderwijs’, werd in 1993 opgericht. Koster-organist
Marc Bailliu uit Sint-Jan-ter-Biezen begeleidt dit koor al twintig jaar lang aan het orgel, terwijl Sofie Verstrae-
te dirigeert. Als waardering voor de vrijwillige inzet worden de koorleden elk jaar op een etentje getrakteerd
door pater Jozef van Acker en de kerkraad. Je herkent pater Jozef van Acker, dirigente Sofie Verstraete en
koster-organist Marc Bailliu in het gezelschap van de koorleden en hun partner. Jacqueline en José Neuville
ontbreken op de foto. (Foto LB)
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Bedankingsetentje voor leden van zangkoor Zingenderwijs
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ZIEKENZORG WANDELT
Op zaterdag 10 oktober organiseert
CM Ziekenzorg Roesbrugge een
wandeling door Roesbrugge. Start
om 14 uur bij Karel de Blauwer.
Vooraf inschrijven kan bij Ronald
Verstraete op 0475 89 88 16 of bij
Roger Benauwt op 0474 49 57 79.
Deelnemen kost 5 euro inclusief
een drankje. De opbrengst gaat
naar de lokale Ziekenzorgwerking.
(PC)

CHAMPAGNECAPSULES
De volgende ruilbijeenkomst heeft
plaats op donderdag 8 oktober
tussen 18.30 en 22 uur in Het
Christen Volkshuis. Info: r.be-
nauwt@telenet.be.

OKRA-PETANQUE
Op vrijdag 25 september was er
inhaalbeurt met 35 petanquers.
Nicole Butaye, Roos Dequidt, Marc
Vandeputte en Jozef Van Acker

wonnen elk drie spelletjes. In de
rangschikking leidt Willy Butaye
38-553 voor Romain Dequeker
34-543, Frans Soetaert 31-518, Raf
Bossaert 30-534 en Guido Vander-
haeghe 30-481.

E.H.B.O.
De Gezinsbond organiseert een
EHBO-workshop op woensdag 7
oktober om 19.30 uur. José Ver-
haeghe van Het Vlaamse Kruis
demonstreert de eerste hulpverle-
ning in Karel de Blauwer. De toe-
gang bedraagt 3 euro inclusief een
drankje. Alle info bij Stefanie Plovie
via plovie.stefanie@telenet.be of bij
Gerda Gheeraert op 0474 27 01 36.

KVLV
KVLV Roesbrugge-Haringe organi-
seert op maandag 12 oktober om
19 uur een kookdemonstratie rond
bakken en braden met Ria Colaert
in Karel de Blauwer. Ook niet-leden
zijn welkom op deze activiteit van
KVLV. (PC)
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