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Rik Deman uit Roesbrugge-Haringe is de Karel de Blauwer van het jaar. Hij toonde zich 
zaterdagnacht in Haringe na een sportieve en spannende blauwernacht de beste en de gewiekste 
van 80 deelnemers.

Met 80 stonden ze zaterdagavond aan de start van de 24 ste Karel de Blauwerverkiezing in Haringe.
Startplaats was het authentieke blauwerscafé d'Heybeke, en de deelnemers kwamen uit het hele 
Vlaamse land. Hun opdracht was terzelfdertijd eenvoudig en uitdagend. Iedereen diende een zak 
met zo'n 6 kilo blauwerswaar vanuit d'Heybeke via een aantal controleposten aan weerskanten van
de Schreve opnieuw in d'Heybeke te brengen. Zonder in de handen van de kommiezen te vallen, 
en dan nog het liefst binnen de vooraf bepaalde tijdslimiet.

Dat bleek zaterdagnacht zeker niet direct een simpele opdracht. Het weer viel wel best mee, de 
velden waren droog en de temperatuur was ondanks de prille herfst eerder mild. Maar de nacht 
was stikdonker, de gelegenheidskommiezen - waarvan een flinke delegatie uit Noord-Frankrijk - 
bleken in topvorm en de controleposten lagen allemaal een eind van de officiële wegen weg. Dat 
maakte het voor de deelnemers extra moeilijk, en nogal wat blauwers misten één of meer 
controleposten. Het merendeel werd ook één of meer keren door de douaniers geknipt en de 
natuurlijke selectie deed de rest. Wie zich in een poging om de douaniers te verschalken in een 
bijna uitgedroogde boerenput waagde, raakte bijna zeker vast in de modder, sommigen waadden 
met het water tot buikhoogte door de IJzer om ongemerkt over de grens te komen en anderen 
liepen zich in de donkere nacht vast in prikkeldraad of in de nog schaarse doornhagen.

Aan het einde van de tocht, omstreeks één uur zondagmorgen, bleek dat slechts twee deelnemers 
de hele nacht lang uit de handen van de douaniers gebleven waren. En omdat Rik Deman bij het 
beantwoorden van de schiftingsvraag het dichtst het gewicht van een gigantische worst 
benaderde, haalde hij het nipt van zijn jongere dorpsgenoot Steven Vandenbussche. Die achteraf 
wel wat ontgoocheld bleek, maar kompaan Rik toch de overwinning grif gunde. "We waren de hele
nacht samen op stap en ik heb veel van Rik opgestoken. Hij heeft eigenlijk alles wat een echte 
blauwer nodig heeft: kracht, souplesse, snelheid, durf, sluwheid en katogen. Hij is dus de perfecte 
winnaar, maar volgend jaar wil ik wel beter doen," klonk het sportief bij de jonge Steven.

Winnaar Rik Deman was dan weer dolgelukkig met de overwinning. Misschien vooral omdat 
vriendin Trees D'Halliun twee jaar geleden al eens met die hoge eer ging lopen, en hij minstens 
even goed wilde doen. Maar zeker ook omdat vooral voor een Haringenaar die titel heel wat 
betekent. "Haringe is een echt blauwersdorp, en de titel van Karel de Blauwer betekent hier heel 
wat. Ik doe al 13 jaar mee, en dit is een echte bekroning. Die er wel enkel dankzij veel zweet en de 
hulp van de vrienden gekomen is. Want zij fungeerden onderweg meermaals voor bliksemafleider 



voor de kommiezen", verklapte Deman, die zelf ook verschillende keren door water en modder 
geploeterd had om aan de douaniers te ontsnappen. Hij had, net als alle deelnemers, ook niets 
dan lof voor de organisatoren. "Een uitstekende organisatie", klonk het unaniem aan de 
eindstreep. "Niet eenvoudig maar doenbaar en spannend tot het laatste moment."

De einduitslag

Winnaar werd Rik Deman uit Roesbrugge-Haringe. Hij haalde het voor dorpsgenoot Steven 
Vandenbussche. Derde werd Kris Deman (jawel, broer van..) en vierde Krombekenaar Koen 
Demyttenaere. Stefaan Delporte uit Watou werd vijfde en verder volgden Chris Deruytter uit 
Beveren-IJzer, Provenaar Koen Vergote, Bart Sioen uit Roesbrugge, Stefaan Depinois en Johan 
Hamers. Marjan Soenen werd eerste vrouw. (SRH)

Rik Deman met Eddy Bau, bedenker van het blauwersspel. (Stef Ryon)
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