Kemmelnaar Dries Plaetevoet is de 21ste Karel
de Blauwer
05 oktober 2001
De 22-jarige student Dries Plaetevoet uit Kemmel haalde het zaterdagnacht na een boeiende
smokkeltocht van 73 andere deelnemers. Die er stuk voor stuk uren geploeter door de verzopen
velden en weiden in de Westhoek voor over hadden om zich één nacht blauwer te voelen.
Welgeteld 74 blauwers startten zaterdagavond aan de 21ste nachtelijke blauwerstocht in Haringe.
Hoofdzakelijk jongeren uit de regio, maar ook moedigen uit andere hoeken van de provincie en de
organisatoren noteerden zelfs één kandidaat uit Brussel en één uit Antwerpen. De opdracht was
voor iedereen dezelfde. Via vier controleposten met de zes kilogram zware blauwerszak terug in
het blauwerscafé d'Heybeke geraken zonder in de handen van de gelegenheidskommiezen te
vallen. En dat was niet zo evident. Want de regen van de voorbije weken had de streek alles erg nat
en zompig gemaakt en het 12-kilometer lange parcours was niet van de poes.
Mes en klompen
Het bleef vrijdagnacht gelukkig droog en dankzij de volle maan ook helder. Geen typische
blauwersweer dus, maar toch beleefden heel wat deelnemers achteraf opnieuw hun eigen
blauwersavontuur. Zoals Pieter Haghedooren en de broers Top bijvoorbeeld, die zelfs de IJzer
overzwommen om uit de handen van de kommiezen te blijven. Of enkele jongeren van KSA De
Bollaert uit Watou. Die ondanks hun stafkaart toch de weg kwijtgeraakten en in de omgeving van
het Noorddfranse Oost-Cappel niet weinig schrokken. "We stonden plots voor een man op
klompen met een mes in de hand. Die probeerde ons te verjagen en toen wij ons uit de voeten
maakten bleef hij ons een tijdje achtervolgen. Gelukkig gaf hij het wat later op maar we voelden
ons niet echt op ons gemak", gaf Annelies Claerhout laat in de blauwersnacht toe.
Spannend
Dries Plaetevoet uit Kemmel had meer geluk. De KSA-leider nam dit jaar voor de vierde keer aan
de blauwerstocht deel en hij schoot eindelijk de hoofdvogel af. "Vooral dankzij de steun van de
vrienden", beklemtoont Plaetevoet. "Bij de start was het ieder voor zich, maar toen enkelen van
ons gepakt raakten en zo minpunten verzamelden offerden die zich op om de kommiezen af te
leiden. Zo kon ik overal ongehinderd doorkomen en omdat ik onderweg een bonusvlag kon
meepikken wist ik dat ik een mooie kans maakte op de titel. Maar toch was het aan het einde nog
best spannend", geeft hij toe.
Traditie
De groep KSA'ers raakte inderdaad slechts net voor sluitingstijd in de laatste controlepost en daar
was ook Haringenaar Rik Deman ongepakt en met een bonuspunt binnen tijd binnengekomen.
Daarom moest het antwoord op de schiftingsvraag onderweg uitsluitsel geven. En omdat
Plaetevoet het gewicht van een pompoen het dichtst benaderde, ging hij met de begeerde

blauwerstitel en de hoofdprijs lopen. En hij was daar zondag bij zijn officiële installatie tijdens de
rommelmarkt best trots op. "Een leuke ervaring", vond hij na enkele glaasjes en de obligate tocht
met muziek door het dorp. "Ook al omdat ik hier een traditie breek. Want het is blijkbaar niet
evident om hier de Haringenaars in eigen streek te verslaan. Bovendien kom ik op een toch
indrukwekkende erelijst met daarop enkele nazaten van heuse blauwers van vroeger. En dat doet
toch wat!"
Uitslag
De officiële uitslag van de Karel de Blauwerverkiezing ziet er als volgt uit: 1. Dries Plaetevoet
(Kemmel); 2. Rik Deman (Haringe); 3. Pieter Maes (Roesbrugge); 4. David Vanwildemeersch
(Haringe); 5. Pieter Haghedooren (Roesbrugge); 6. Hendrik Dambre (Kemmel) en 7. Claudia
Dewitte (Torhout) als eerste dame. (SRH)
De nieuwe Karel De Blauwer Dries Plaetevoet samen met Milo Aernout van het Blauwerscomité.
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