Nationaal wielerkampioen wordt zilveren Karel de Blauwer in Haringe
01 oktober 2004
Haringenaar David Vanwildemeersch is de 25ste Karel de Blauwer. De jonge Haringenaar, die
tijdens het recente openluchttoneel nog als nationaal wielerkampioen op scène stond, haalde het
zaterdagnacht na een boeiende, natte blauwerstocht van 84 andere moedige deelnemers. In de
spurt, want het was met de schiftingsvraag dat Vanwildemeersch de winnaar van vorig jaar, Rik
Deman, net van de dubbel hield.
De Karel de Blauwerverkiezing blijft tot de verbeelding spreken. Al 25 jaar worden in Haringe op de
eerste zaterdag van de herfst een pak moedigen de nacht ingestuurd om hun blauwerstocht te
lopen. Met op de rug een zak blauwerswaar en de opdracht om die via een aantal controleposten
binnen een vooraf afgesproken tijdschema in het blauwerscafé d'Heybeke opnieuw af te leveren.
Zonder 'knips' van de kommiezen uiteraard, want die scheiden tijdens de verkiezingsnacht het kaf
van het blauwerskoren.
Sinds enkele jaren al is het aantal deelnemers aan de verkiezingsstrijd tot 85 beperkt. En dat aantal
wordt elke keer moeiteloos gehaald. "Die numerus clausus is ingevoerd om het geheel
overzichtelijk te houden en iedereen een eerlijke kans te geven. En ook dit jaar moesten we
inschrijvingen weigeren," zegt mede-organisator Eddy Bau, die opnieuw kandidaten van ver buiten
de regio mocht verwelkomen.
Die maakten er zaterdagavond en - nacht een boeiende smokkeltocht van. Het was een
inktdonkere nacht met regen, echt blauwersweer dus, en dat inspireerde zowel de blauwers als de
kommiezen om er flink tegenaan te gaan. Met controleposten aan weerskanten van 'De Schreve',
ruim 10 kilometer nachtelijk stappen door natte velden en weiden en met zowel Vlaamse als Frans
kommiezen was de opdracht niet echt eenvoudig. Maar de sportieve sfeer, de kom warme soep
halfweg en de rijke prijzenpot zorgden ervoor dat iedereen het spel met veel inzet speelde. En de
reacties achteraf logen er niet om. "Ambiance, spannend, leuk en authentiek. We voelden ons echt
blauwers en beleefden hier eens wat zovelen jaren geleden hier op dezelfde velden dikwijls
meegemaakt hebben. Dat geeft een kick die we zeker nog eens willen meemaken," luidde het bij
Ronny Wybo, Andy Vandenberghe, Virginie Haeyaert en Karel Verhelst, die het als de Poperingse
Wybo-bende verre van slecht deed. Hun geheim wapen bleek een fles rum, die er even voor enen
in de nacht bij de aankomst verdacht leeg uitzag. Enkele Roeselarenaars bleken wat verder even
versleten, modderig en nat maar ook even enthousiast als hun Poperingse collega's en de 'merde'
van een Franse deelnemer klonk bij de aankomst zowel ongoocheld als bewonderend voor de
organisatie.
Toen de laatste deelnemers even voor twee uur binnenstrompelden, had de jury al de uitslag klaar.
Twee deelnemers waren zonder kleerscheuren voorbij alle vallen van de douaniers geraakt, en
omdat ze ook elk slechts één strafpunt voor tijdsoverschrijding aan een controle kregen, moest de
schiftingsvraag de uiteindelijke winnaar van de blauwerstocht aanwijzen. En omdat David
Vanwildemeersch het aantal 'sporten' in het metalen blauwersbrugje over de Heydebeek daarbij
net iets dichter benaderde dan Rik Deman, werd hij tot 25ste Karel de Blauwer gekroond.

"Verdiend," klonk het sportief bij Rik Deman. Die had vorig jaar al gewonnen en hij zat nochtans
vlakbij de historische dubbel, maar hij gunde David duidelijk de titel. "We zijn een heel stuk samen
opgetrokken en hij leverde echt een prachtprestatie," getuigde Deman.
uniek De winnaar zelf was uiteraard trots en gelukkig. "Zwaar maar prachtig," klonk zijn analyse
van de nachtelijke tocht. En hij had ook niets dan lof voor zijn kompanen. "Ik kreeg veel hulp van
Rik Deman en van enkele anderen. We volgden voor het grootste stuk een andere route dan de
meeste deelnemers. Af en toe gewaagd, en we werden een paar keer bijna verrast door de
tijdsgrens bij enkele controles. Maar het loonde, en aan het einde werkte iedereen in de groep
mee om mij aan deze titel te helpen." Voor een Haringenaar is de titel van Karel de Blauwer meer
dan zomaar een eretitel, en bij David Vanwildemeersch kreeg die nog een extra dimensie. Want hij
behaalde hem 13 jaar na zijn vader Paul, zodat de erelijst meteen twee generaties
Vanwildemeersch vermeld. Een uniek gegeven, dat de zilveren blauwerstocht meteen wat extra
inkleurde.
De uitslag
1. David Vanwildemeersch (Haringe); 2. Rik Deman (Roesbrugge); 3. Filip Vandamme
(Oostvleteren); 4. Pieter Dommecent (Haringe); 5. Pascal Verstraete (Roesbrugge); 6. Pascal
Bourdon (Poperinge); 7. Filip Deruwez (Reningelst); 8. Thomas Verstraete (Roeselare); Isabel
Vanheewijck uit Koksijde werd de eerste dame.
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