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Met 71 starters uit de hele provincie, een prachtig parcours, een sportief verloop en een 
superspannend slot werd de zesentwintigste blauwertocht van Haringe van zaterdagnacht één van 
de mooiste van de reeks. De overwinning van Rik Deman, die meteen voor de derde keer 'Blauwer 
van het jaar' werd en zich nu keizer-blauwer mag noemen, maakte het geheel alleen maar mooier. 

Niets dan tevreden gezichten in het blauwerscafé d'Heybeke, zaterdagnacht. De organisatoren van 
de originele Karel de Blauwerverkiezing glunderden omdat alles vlot en sportief verlopen was. De 
kommiezen, met daarbij een ruime delegatie gedreven gelegenheidsdouaniers uit het Franse 
Steenvoorde, pronkten met de scalpen van massa's 'geknipte' blauwers op hun erelijst en de 
deelnemers klonken aan de aankomst unaniem moe, maar heel tevreden. "Lastig, superlastig zelfs,
maar een heerlijke ervaring", luidde het commentaar achteraf.

En aan alle tafeltjes klonken vaak dezelfde verhalen : van vluchten in de pikdonkere maïs, 
valpartijen in beken, zwemmen door de IJzer, sluipen door bietenvelden of tussen aardappelrijen 
en onverwachte en niet altijd even leuke ontmoetingen. Zoals met koeien, elektrische afsluitingen 
of stevige prikkeldraden die zelfs enkele slachtoffers maakten. Al bleef de schade gelukkig beperkt 
tot wat fikse schrammen en in één geval een fikse jaap. Maar zelfs dat lachen de echte blauwers 
weg. 

Spanning was er ook, want na ruim vier uur stappen en lopen door de nacht bleken uiteindelijk 
vier deelnemers ex aequo te eindigen. Zowel Rik Deman, Rik Morlion, Nick Leys als David 
Vanwildemeersch, de winnaar van vorig jaar, slaagden erin om met een minimum aan 'knips' het 
parcours af te leggen. Zodat de schiftingsvraag de uiteindelijke winnaar moest aanwijzen. En 
daarbij toonde Rik Deman zich de beste schatter en de verdiende winnaar van een blauwerstocht 
die bij elke deelnemer naar meer smaakte... 
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