Haringenaar Steven Vandenbussche 27ste Karel de Blauwer na spannende verkiezingsnacht
06 oktober 2006
Haringenaar Steven Vandenbussche is de nieuwe Karel de Blauwer. Hij toonde zich zaterdagnacht
in Haringe na een spannende blauwernacht de beste en de gewiekste van 90 deelnemers. Hij
wordt daarmee de 27ste Karel de Blauwer op de erelijst.
Met 90 stonden ze zaterdagavond aan de start van de 27 ste Karel de Blauwerverkiezing in Haringe,
de misschien wel meest aparte verkiezing in het Vlaamse land. Een record, want vroeger bleef het
aantal deelnemers beperkt tot 80. "Dit jaar lieten wij er 10 extra toe, maar zelfs dat bleek
onvoldoende om aan de vraag te voldoen", zegt Mark Landuyt van de organisatie. "We moesten
nog tientallen geïnteresseerden teleurstellen. Maar de verkiezing moet organisatorisch haalbaar
en voor de deelnemers speelbaar blijven Daarom zijn we bijna verplicht om het aantal deelnemers
te beperken. Niet leuk uiteraard voor wie uit de boot valt, maar het kan echt niet anders."
Startplaats was opnieuw 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 echt helledonker en de grote groep gelegenheidskommiezen - waarvan een flinke delegatie uit
Noord-Frankrijk - bleken in topvorm. "We hadden even gevreesd voor een tekort aan kommiezen",
verklapte verantwoordelijke Geert Decadt achteraf. "Ook al omdat wie er op de blauwersnacht bij
wil zijn, eigenlijk vooral echt willen blauwen. Maar dankzij een ultieme oproep en de
bereidwilligheid van velen kregen we opnieuw een grote groep gemotiveerde
gelegenheidsdouaniers bij elkaar. Die zich perfect in hun rol inleefden, want alle blauwers kregen
het heel moeilijk om de kommiezen te verschalken, en de kommiezemannen en -vrouwen deden
het stuk voor stuk bijna beter dan echt."
De verplichte controleposten lagen ook allemaal een eind van de officiële wegen weg en dat
maakte het voor de deelnemers extra moeilijk. 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 niemand zonder
kleerscheuren door de nacht gekomen was. Maar omdat Steven Vandenbussche met de
allerbesten eindigde en bij het beantwoorden van de schiftingsvraag het dichtst het gewicht van
het schiftingskonijn benaderde, ging hij met de hoogste blauwerseer lopen. Een verdiende
overwinning, ook al omdat Steven enkele jaren geleden al eens nipt tweede werd en daarvoor ook

al eens in de top eindigde. Ervaringen die hem nu duidelijk hielpen, maar toch wilde hij niet alle
eer voor zichzelf. "Natuurlijk ben ik heel trots en blij, maar eigenlijk verdienen mijn companen ook
een grote pluim. Net als de blauwers vroeger liepen we in een groepje. En omdat enkele anderen,
waaronder winnaar van vorig jaar Rik Deman, zich als een soort bliksemafleider opofferden en de
kommiezen weglokten, kon ik elke keer ontsnappen. Al was dat ook niet echt evident. Het was zelfs
zo lastig dat ik het onderweg even niet meer zag zitten en dacht aan opgeven. Maar met de steun
van vriendin Inge en de hulp van mijn companen lukte het toch," klonk het bij de dolgelukkige
winnaar Steven Vandenbussche. Die achteraf net als de meeste deelnemers niets dan lof had voor
de organisatie. "Zo'n nacht in elkaar steken kan niet eenvoudig zijn en het vraagt heel wat
voorbereiding en werk. Maar het was schitterend. Volgend jaar sta ik er zeker weer en ga ik voor
de dubbel !"
De einduitslag. Winnaar werd Haringenaar Steven Vandenbussche. Hij haalde het voor Gunar
Deruyter uit Beveren-IJzer. Derde werd Johan Vanlerberghe en vierde Kris Deruyter. Winnaar van
vorig jaar Rik Deman werd vijfde, Paul Soenen zesde en Pascal Verstraete zevende. Dieter
Gheeraert, Franky Devroe en Bennie Peferoen maakten de toptien rond. De Poperingse Emilie
Cailliau werd eerste dame. (SRH)

