
Peter Regheere zwom zich naar de hoogste Blauwerseer

Gietende regen en een pikzwarte nacht maakten de Blauwersverkiezing van zaterdagavond in 
Haringe loodzwaar. Welgeteld 68 van de 85 ingeschreven kandidaten namen om acht uur de start 
voor een bijzonder natte nachtelijke tocht. In de groep waren zowel Oost- als Westvlaanderen 
vertegenwoordigd en er zaten ook een zestal Franse deelnemers bij. Hun opdracht bestond erin via
drie controleposten met hun smokkelwaar in blauwerscaf‚ d'Heybeke in Haringe te geraken. Elke 
kandidaat kreeg voor de tocht een zak blauwerswaar mee, een staf- en controlekaart en de goede 
raad om uit de handen van de gelegenheidskommiezen te blijven. Voorzichtigheid was trouwens 
het ordewoord van de organisatie dit jaar. Voor de eerste keer sinds het ontstaan van de tocht 
lagen geen controleposten over de grens. "Om problemen te vermijden," gaf Paul 
Vanwildemeersch toe. "Twee jaar geleden zorgde een actie van de Franse politie aan de grens voor
enkele probleempjes en vorig jaar schoot een Franse landbouwer naar blauwers die in de nacht 
langs zijn hoeve passeerden. Daarom werden alle gezinnen die langs het traject wonen schriftelijk 
verwittigd dat er vannacht wat gebeurde en bleven we alvast dit jaar in de Vlaamse Westhoek." 
Voor de deelnemers vormde dat helemaal geen probleem. Zij ploeterden net als vroeger door de 
modder, slopen door bieten of ma‹s en vluchtten door velden en beken om aan de bijzonder alerte
gelegenheidskommiezen te ontsnappen. En ondanks de natte pakken, de modderklieders of de 
schrammen was iedereen achteraf bijzonder enthousiast. 
Slechts twee deelnemers slaagden erin om de hele tocht uit de handen van de douaniers te blijven,
en omdat Haringenaar Peter Regheere de schiftingsvraag het best beantwoordde, werd hij tot 
beste Blauwer van het jaar uitgeroepen. Hij haalde het voor KSA'er Valentijn Labaere uit 
Wulvergem, en was daar bijzonder blij mee. "Voor elke Haringenaar is deze titel de hoogste eer. Ik 
ben vroeger al verschillende keren op ereplaatsten gestrand en dit doet daarom ontzettend 
deugd," bekende Peter kletsnat maar ook trots na de aankomst. Je zou trouwens voor minder, 
want om aan enkele alerte kommiezen te ontsnappen zwom hij met compaan Kris Deman zelfs de 
IJzer over. Laurence Outthier uit Sint-Martens-Latem kreeg de prijs voor de beste blauwster en 
kommies Pascal Louf raakte na een spectaculaire duik gewond. Maar na verzorging kon hij toch 
nog de traditionele nachtelijke verbroedering tussen blauwers en kommiezen meemaken.
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