
HARINGE - Schoten in de Haringse blauwersnacht

Provenaar Bart Lelieur is zaterdagnacht tot beste smokkelaar van dit jaar gehuldigd. Hij was na de 
nachtelijke smokkeltocht de beste van de 80 ingeschreven kandidaten, die stuk voor stuk een 
heerlijke blauwersnacht beleefden. Al dreigde de nacht heel even op een drama uit te lopen. Toen 
een groepje blauwers in de omgeving van het Noord-Franse Houtkerke dicht langs de stallen van 
een hoeve slopen om zo de 'commiezen' te ontwijken, vielen er plots schoten. Leo Leys, vorig jaar 
nog de beste blauwer en zeker van geen kleintje vervaard, doet het verhaal. "Wij probeerden langs
de hoevegebouwen te ontglippen. De hond blafte hevig en plots hoorde achter mij roepen. Ik 
draaide mij om en zag op enkele meter van mij de boer met een geweer in aanslag. In de 
deuropening stond zijn echtgenote, ook al met een wapen in de hand. Ik probeerde vlug uit te 
leggen dat wij deelnemers waren van het Harings blauwersspel, maar de man riep :’et maintenant, 
partir’. Ik zette het op een lopen en plots hoorde ik schoten. Of de man in de lucht schoot of naar 
iemand schoot, weet ik niet. Alles ging immers erg vlug. Gelukkig werd er niemand geraakt, want 
er liepen op dat moment ook nog andere blauwers en 'commiezen' in de omgeving van de hoeve." 
De organisatoren zaten achteraf duidelijk verveeld met het incident. "Wij hadden nochtans de 
meeste mensen langs het traject verwittigd dat er nacht een blauwersspel gespeeld gespeeld 
werd. Maar natuurlijk kunnen wij nooit vooraf weten welk traject de blauwers en commiezen exact
volgen. Iedereen moet onderweg wel een aantal controleposten aandoen maar daartussen volgen 
sommigen soms grote omwegen om zo uit de greep van de douaniers te blijven," verklaarde Milo 
Aernout achteraf. Volgend jaar zullen de organisatoren wel proberen de bewoners in de regio nog 
beter in te lichten.
Bij de aankomst in het blauwerscaf‚ "d'Heybeke" werd het incident natuurlijk becommentarieerd, 
maar weinigen lieten het aan hun hart komen. De 80 ingeschreven blauwers en de 30 
gelegenheidsdouaniers waren immers zonder uitzondering erg tevreden over de organisatie. Er 
waren deelnemers bij uit heel de provincie, maar ook uit Oost-Vlaanderen, Limburg en Noord-
Frankrijk. "En wij weigerden zeker nog 100 kandidaten. Tachtig deelnemers is voor ons het 
maximum om het hele gebeuren nog goed te kunnen organiseren," gaf Eddy Bau toe. Winnaar Bart
Lelieur uit Proven was uiteraard de gelukkigste. Hij haalde het voor zijn blauwerscompanen Rik 
Deman en Stijn Vanwildemeersch. Stefanie Vanwildemeersch uit Haringe, die ook al met dezelfde 
groep meeblauwde, werd tot beste blauwster van het jaar gekroond. R.H.>>      
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