Trees D'Hallewin glipt als eerste dame door de
mazen van 't commiezennet
29 september 2000
De 19-jarige Trees D'Hallewin uit Dranouter won zaterdagnacht het jubileum-blauwersspel in
Haringe. Zij zorgde meteen voor een heuse primeur. Want het is de eerste keer dat een vrouwelijke
deelneemster in Haringe met de hoogste blauwerseer gaat lopen. En ook drie Poperingse jongeren
gaan hun nachtelijk blauwersavontuur niet snel vergeten. Want zij werden door de Franse
gendarmerie opgepakt en pas na ruim een spannend half uurtje terug vrijgelaten.
Met 64 startten ze zaterdagavond in d'Heybeke voor het 20ste nachtelijke blauwersspel.
Daartussen zaten nogal wat deelnemers van buiten de regio maar ook de habitué's keken bij de
start behoorlijk bezorgd. Iedereen kreeg immers naast de blauwerszak ook de opdracht om binnen
de vijf uur ruim 10 kilometer te stappen en via verschillende controleposten opnieuw in het
blauwerscafé d'Heybeke te geraken. Zonder in de handen van de commiezen te vallen, en vooral
dat bleek zaterdagnacht niet zo eenvoudig.
Arrêtez-vous!
De commiezen kregen trouwens heel onverwachte hulp. Van de Franse gendarmerie, die in de
regio patrouilleerde en in de omgeving van Oost-Cappel plots drie blauwers in de gaten kreeg. De
Provenaars Joachim Cambron en Pieter Lietaer en Bart Boeraeve uit Poperinge waren zich op dat
moment van geen kwaad bewust. Maar al snel bleek dat er iets niet klopte. "De combi kwam met
zwaailichten aan op ons af gereden. De organisatoren spelen het wel heel echt, dachten wij, en wij
vluchtten de velden in. Drie 'gendarmes' zetten met zware zaklampen de achtervolging in. Ze
maanden ons verschillende keren aan om te stoppen maar wij liepen verder. Tot er een 'pour la
dernière fois, arrêtez-vous' riep. Het klonk plots zo gemeend dat wij stopten."
Paniek
De drie jonge twintigers, die aan hun eerste blauwerstocht bezig waren, vonden het tot dan nog
allemaal best leuk, maar het lachen verging hen snel. De drie werden door de gendarmes tamelijk
hardhandig naar de combi gebracht en gefouilleerd. Hun identiteit werd gecontroleerd en ze
werden een voor een verhoord. "De gendarmes hielden ons voor Kosovaarse vluchtelingen en
onze uitleg over het blauwersspel in ons beste schoolfrans klonk voor hen blijkbaar erg
ongeloofwaardig. Zelfs onze Belgische passen konden hen direct niet tot andere gedachten
brengen. Gelukkig kwamen er na een tijdje nog enkele blauwers voorbij. Die bevestigden ons
verhaal maar het duurde wel ruim een half uur voor ze ons lieten gaan", getuigt het trio achteraf.
Toen konden ze al opnieuw lachen. En eigenlijk zijn we nooit echt in paniek geweest. Maar op zo'n
momenten klopt je hart wel heel snel", bekenden ze.
Verrassend

Zij kregen van de organisatoren een extra geldprijs 'voor de doorstane emoties', maar de
hoofdprijs ging zaterdagnacht erg verrassend naar Trees D'Hallewin. Zij was net als Bart Vanexem,
die vorig jaar won, en haar vriend Rik Deman de hele tocht lang door de mazen van het
commiezennet geglipt. De schiftingsvraag moest dus de winnaar bepalen. En omdat D'Hallewin het
dichtst de kostprijs in Euro van een jerrycan mazout kon benaderen, kreeg zij het erelint en de
blauwersstok. Voor de eerste keer erbij en meteen winst, beter kon niet. "Maar ik kreeg veel hulp",
bekent ze. "Ik blauwde samen met de Deman-bende, die hier al jaren meedoet en waarin
verschillende heel ervaren oud-winnaars lopen. Zij loodsten mij langs soms erg donkere paadjes
door de douaneposten en zo raakte ik zonder kleerscheuren aan de aankomst." De rest was
gokwerk, maar het plaatst haar wel als eerste dame op de indrukwekkende erelijst van de
blauwerstocht. Die vorig weekend aan zijn twintigste editie toe was, maar nog altijd even succesvol
blijkt.
De einduitslag
1. Trees D'Hallewin (Dranouter) 2. Bart Vanexem (Kanegem) 3. Rik Deman (Haringe) 4. Pascal Devos
5. Patrick Deman 6. Frederik Louwaege 7. Rik Clarysse 8. Luc Vandevelde 9. Pascal Verstraete.
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