Haringenaar Alain Dessein uitgeroepen tot
Karel de Blauwer
04 oktober 2002
De jonge schrijnwerker, die pas enkele maanden geleden van Stavele naar Haringe verhuisde,
toonde zich zaterdagnacht de beste van 82 deelnemers. Zondag kon hij, met erelint en
blauwersstok, als kersverse Karel de Blauwer zijn ereronde maken op de traditionele rommelmarkt,
die dit jaar alle Haringse records klopte.
Sint-Michiel herstelde tijdens het weekend zijn ouderwetse zomertje opnieuw in ere en Haringe zal
het geweten hebben. Blauwersfeesten in nazomerweer waren de voorbije decennia eerder
uitzondering dan regel, en de warmte lokte zondag honderden standhouders en een grote massa
kopers en wandelaars naar de traditionele rommelmarkt. De weg van Haringe tot in Roesbrugge
was één lange openluchtwinkel en ook richting Watou stonden de verkopers tot meer dan 1
kilometer buiten de dorpskom.
Limiet
Ook de traditionele Karel de Blauwerverkiezing op zaterdagavond werd opnieuw een voltreffer.
Geen blauwersweer weliswaar, maar de deelnemers aan het nachtelijk blauwersspel waren
achteraf best tevreden dat zij eens niet door modder en regen moesten ploeteren. Met 82
kwamen ze aan de start, en eigenlijk konden het er veel meer geweest zijn want de organisatoren
kregen meer dan 100 aanvragen voor een startplaats. "Maar we stellen al jaren 82 deelnemers als
ultieme limiet. We willen alles immers zo goed mogelijk laten verlopen en met meer starters zou
dat erg moeilijk worden," legt Paul Vanwildemeersch uit. Bij die deelnemers waren dit jaar
opvallend veel jongeren van ver buiten de regio. Ze kwamen van Izegem, Aalter, Gits en zelfs uit
Leuven of Poederlee om in Haringe eens die unieke nachtelijke blauwerssfeer te proeven. En ze
werden flink op de proef gesteld, want de meesten stapten, slopen of liepen meer dan 5 uur door
de nacht om via vijf controleposten in het blauwerscafé d'Heybeke te geraken.
Hoogste eer
Een serieuze opdracht dus, ook al omdat de kommiezen met daarbij zelfs een delegatie uit
Frankrijk, zich ook heel alert toonden. Geen enkele deelnemer raakte ongepakt aan het einde. Vijf
kandidaten werden slechts één keer geknipt en de schiftingsvraag moest dus voor het zoveelste
jaar op rij de winnaar aanduiden. Het was Alain Dessein die zich uiteindelijk de beste schatter
toonde, en hij ging dan ook met de hoofdprijs, de trofee en de hoogste eer lopen. Al wilde hij die
meteen ook een beetje delen met de vrienden. "Alleen is het hier heel moeilijk om te winnen. Ik
heb veel te danken aan ondermeer David Vanwildemeersch en de broers Thomas en Korneel Top.
Wij zijn een heel stuk van de nacht samen opgetrokken en toen wij op kommiezen boksten
probeerden zij die af te leiden zodat ik vlot kon passeren." Al is vlot hier misschien iets te
eufemistisch uitgedrukt. Want Dessein, die aan zijn eerste blauwerssnacht toe was, botste net als
alle andere deelnemers in de duisternis ook geregeld tegen weideafsluitingen onder stroom, hij

bleef ook aan prikkeldraden hangen en hij belandde ook af en toe eens in een natte gracht. "Maar
dat hoort blijkbaar nu eenmaal bij het blauwen," lachte de trotse winnaar achteraf.
Na Dessein werd Tonny Reynaert uit Izegem tweede, Haringenaar Bruno Vanexem werd derde en
Patrick Geldhof uit Poperinge eindigde vierde. En Bart Vanrenteghem, Koen Demyttenaere, Michiel
Delanote, Steven Vandenbussche, Bert Lesy en Nick Leys vervolledigden de toptien. Lies Caen uit
Gits werd eerste dame. (SRH)
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