
Leo Leys is de beste blauwer van het land

HARINGE - Oud-Haringenaar Leo Leys is de nieuwe Karel de Blauwer. Hij haalde het zaterdagnacht 
na een bijzonder spannende smokkeltocht van 74 tegenstanders, die stuk voor stuk kapot maar 
toch enthousiast het einde van de nachtelijke tocht haalden. 
Geen modder, geen mist of regen en een maan die de grensstreek goed verlichtte: geen 
smokkelweer dus. Maar de organisatoren hadden wel reden om tevreden te zijn, want ze kregen 
75 kandidaat-blauwers aan de start van de 16de editie van hun blauwerstocht. "Een absoluut 
record, maar het kon nog meer geweest zijn. Want we kregen zeker meer dan 100 aanvragen voor 
deelneming binnen. Maar om het geheel nog overzichtelijk te houden, beperkten we het aantal 
deelnemers tot 75, eigenlijk 15 meer dan het aantal dat we in het verleden maximaal inschreven," 
verklapte Eddy Bau aan de start. Elke deelnemer kreeg toen een zak blauwerswaar en een 
stafkaart. En de opdracht via een aantal controleposten op en rond de 'Schreve' opnieuw in het 
blauwerscaf‚ d'Heybeke te geraken, zonder 'knips' van de gelegenheidsdouaniers. Tussen de 
deelnemers slechts een vijftal Haringenaars maar wel een delegatie Poperingse scouts, enkele 
Fransen en voor de rest deelnemers uit heel de provincie en zelfs uit Oost-Vlaanderen. En ook de 
douaniers deden het voor de eerste keer internationaal, want er liepen vijf kommiezen uit het 
Noordfranse Godewaersvelde tussen. De tocht was 'in vogelvlucht' zo'n 8 kilometer lang, en voor 
de eerste keer lagen alle controleposten buiten de dorpskommen. "Om problemen te vermijden. In
het verleden kregen we immers af en toe boze reacties van bange dorpsbewoners die midden in 
de nacht verrast werden door sluipende blauwers in voor- of achtertuintjes," verklaarde Dirk 
Vandenbussche, die  samen met Geert Dehaene het parcours uittekende. 
Maximaal 5 uren kregen de blauwers om het traject af te leggen, en voor velen werd het een ware 
marteltocht. Dat bleek vooral toen na ‚‚n uur in de nacht de eersten weer in d'Heybeke 
binnenstrompelden. Dikwijls goed nat en compleet onder de modder na sluip- of onverwachte 
valpartijen in ‚‚n of andere beek, hier en daar een streepje bloed ook na een contact met de 
prikkeldraad of een duik in de bramen en de meesten uitgeput na een nacht lang ploeteren door 
de velden. Maar iedereen toonde zich uiterst tevreden. "Lastig, maar een unieke ervaring," 
getuigde Pieter Verstraete, die er voor de eerste keer bij was en zich samen met enkele companen 
over de meisjessouts had ontfermd. En ook Steven Vandenbussche, de jongste douanier, was 
gelukkig. "Vijf gepakt," lachte bij, "terwijl hij trots een kleine hoofdwonde showde. Maar Leo Leys 
lachte toch het breedst. "Ik was er al elke editie bij, en af en toe kwam ik maar iets te kort voor de 
overwinning. Die ik echt wilde, want als oud-Haringenaar vind ik die titel van Karel de Blauwer de 
hoogste eer, vooral omdat hij niet op een podium maar echt op het veld gewonnen wordt" vond 
de trotse winnaar, die het nipt haalde van Carlos Pittillioen uit Abele en oud-winnaar Kris Deman. 
R.H.>>     

Stef Ryon
september 1996
    


