Geweren in de Haringse Blauwersnacht
POPERINGE - "Er zijn geen echte blauwers meer," orakelde Eddy Bau, patron van het
blauwerscaf‚ d'Heybeke zaterdagnacht. Hij had toen net gehoord dat geen enkele van de 73
deelnemers aan de blauwersnacht door de fijngeweven mazen van het douaniersnet hadden
kunnen glippen. Maar de verhalen achteraf gaven hem ongelijk. Na een tocht van meer dan 5 uur
door de erg donkere nacht had wel elke deelnemer zijn blauwersverhaal te vertellen en terwijl de
meesten vol modder en uitgeteld de doorstane emoties met veel pintjes of een kommetje soep
doorspoelden, werd de 22-jarige Bart Vanexem uit Haringe oververdiend tot 15de Karel de
Blauwer gekroond.
De 15de Karel de Blauwerverkiezing startte zaterdagavond om 19 uur met een record. Welgeteld
73 deelnemers, waaronder een zevental dames, aan de start, met daarbij inschrijvingen uit heel de
provincie en ook uit Frans Vlaanderen. Allemaal werden ze met een zak blauwerswaar van 10 kilo
en een stafkaart de donkere nacht ingestuurd. Met de opdracht via vijf controleposten in aan
weerskanten van de grens ongepakt opnieuw in het blauwerscaf‚ "d'heybeke" te geraken. Na een
tocht van zo'n 12 kilometer, waarvan al snel duidelijk werd dat die niet alleen de donkere nacht, de
IJzer en de andere natuurlijke hindernissen en de scherpe tijdslimieten voor problemen zouden
zorgen. Het begon al aan de Franse grens in Oost-Cappel, waar de Franse veiligheidsdiensten een
grootscheepse controle hielden, en niet direct opgezet waren met die vreemde blauwers. Maar na
een korte discussie met de organisatoren viel alles in de plooi. Wat verder in Frankrijk, tegen
Rexpoede, werd het ook even heet toen douaniŠre Stefanie Vanwildemeersch plots oog in oog
stond met een boze Fransman. "Die man vond het al te gortig dat er midden in de nacht
vreemdelingen rond zijn huis slopen, en hij haalde zelfs zijn geweer boven. Tijd voor discussie bleef
daar niet, en en wij konden alleen maar zo snel mogelijk vluchten," vertelde Stefanie achteraf nog
wat ontdaan. De rest van de straffe verhalen pasten gelukkig meer in de traditie van de
Blauwersnacht. Zo was er de getuigenis van drie kletsnatte blauwers, die door douanier Karel
Caenen in een hinderlaag gelokt werden en plots in de IJzer belandden. Of van een groep scouts
uit de Panne die voor de eerste keer aan de start kawem en halfweg op kop lagen, maar nadien net
niet genoeg ervaring hadden om de alerte kommiezen te verschalken.
Winnaar Bart Vanexem had daar minder problemen mee. Hij was dit jaar al aan zijn achtste
blauwerstocht toe, en die ervaring heeft hem naar eigen zeggen goed geholpen. Vanexem is de
zoveelste Haringenaar in de rij Karel de Blauwers. Een bewijs dat in Haringe het blauwersbloed nog
echt stroomt. Op het ereschavotje kwamen ook nog Bart en Geert Busschaert uit Proven. Zij
werden net als een pak andere deelnemers twee keer door de kommiezen geknipt, maar omdat zij
het gewicht van een handvol blauwerstabak het dichtst benaderden, gingen zij met de beste
prijzen lopen. R.H.>>
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