Roesbruggenaar Bart Sioen beste blauwer in zware blauwersnacht
Wn 05 oktober 2007
ROESBRUGGE-HARINGE - Roesbruggenaar Bart Sioen werd zaterdagnacht in Haringe tot Karel de
Blauwer 2007 gekroond. Na een zware, maar avontuurlijke blauwertocht van 18 km door
kletsnatte weiden, modder, grachten vol water, arriveerde hij als beste smokkelaar.
De smokkeltocht van Haringe blijft tot de verbeelding spreken. Ondanks het slechte weer startten
zaterdagavond in het blauwerscafé d'Heybeke voor de 28ste editie maar liefst 81 deelnemers voor
een nachtelijke tocht, die hen ongetwijfeld nog lang zal bijblijven. Ze kwamen uit heel het land,
met zelfs kandidaat-smokkelaars die de verre verplaatsing uit Limburg of het Brusselse gemaakt
hadden. Uitschieter was een deelneemster uit Chili die het ook eens wilde meemaken. Roeselare
met 18 moedigen was het sterkst vertegenwoordigd, en ook de KSA van Kemmel en de Poperingse
Scouts stonden met een beperkte delegatie aan de start. Hun opdracht was eenvoudig maar
terzelfdertijd niet min : met een zak blauwerswaar via een aantal controleposten opnieuw in
d'Heybeke geraken zonder 'gepakt' te worden door de 'kommiezen'.
Geen sinecure, want de kommiezen waren heel alert en bovendien bleek de tocht deze keer
verschrikkelijk zwaar. "Het parcours was nochtans niet langer dan gewoonlijk, maar door het
slechte weer van de voorbije dagen was het overal heel nat en modderig, en zo'n nachtje
ploeteren in een deze keer heel donkere blauwernacht is inderdaad niet te onderschatten",
getuigde Piet Vanwildemeersch van de organisatie, die net voor de start van de tocht de
deelnemers nog eens extra briefte. "Door de hevige regens van de jongste dagen en uren stonden
de Heydebeek en de IJzer op een heel hoog peil, en we hebben iedereen voor de start
gewaarschuwd om niet door die beek te lopen en om zeker de IJzer niet over te zwemmen. Bij laag
water is dat nog te doen, maar deze keer zou het levensgevaarlijk geweest zijn." En gelukkig hield
iedereen zich aan die goede raad zodat sommigen wel wat geblutst en gebuild maar iedereen toch
veilig en wel weer thuis geraakte.
Ondanks de moeilijke omstandigheden bleef het aantal opgevers beperkt en maar liefst 65
blauwers raakten uitgeput, nat en vuil maar ook trots na 5 uur ploeteren aan de aankomst.
Winnaar werd Roesbruggenaar Bart Sioen, die dit jaar voor de vijfde keer in Haringe aan de start
kwam en net als tweede Wieland De Meyer van Kemmel de hele nacht uit de handen van de
kommiezen gebleven was. "Maar met wat geluk en maar zeker ook dankzij de hulp van mijn
compaan Pascal Verstraete", gaf de winnaar achteraf ridderlijk toe. "Ervaring speelt natuurlijk
tijdens een tocht als deze, maar alleen zou het nooit gelukt zijn. Integendeel zelfs, toen ik
onderweg moest vluchten voor de kommiezen viel ik in een beek met behoorlijk wat water. Ik
raakte vast in de modder en gelukkig was Pascal er om mij eruit te trekken, want alleen zou het
zeker niet evident geweest zijn om er vlot uit te geraken. En toen wij aan het einde voelden dat de
overwinning erin zat, lokte Pascal de kommiezen zodat ik gemakkelijker kon passeren. Maar het
was echt op het nippertje. We moesten aan het einde zelfs enkele kilometer lopen om op tijd
binnen te geraken. "
Tweede plaats doet deugd

Omdat twee deelnemers alle komiezen ontweken hadden was het de schiftingsvraag die de
uiteindelijke winnaar aanwees, maar daarbij bleek Bart Sioen een betere schatter dan Kemmelnaar
Wieland Demeyer, die serieus hinkend zijn tweede prijs kwam afhalen. "Aan het einde nog tegen
een boom gelopen en gewond aan de knie", legde hij uit. Toch was hij best tevreden met zijn
tweede plaats. "We doen hier nu al enkele jaren met enkele leden van KSA Kemmel mee en het is
iedere keer een boeiend avontuur. Deze tweede plaats doet deugd, ook al omdat de hele groep
meehielp om die te behalen."
Eerste dame werd Ingrid Vandromme uit Haringe. Ook zij stond al verschillende keren aan de start
van de tocht en kon best vergelijken. "Volgens mij de zwaarste blauwerstocht van de reeks, en het
doet deugd om daarin goed te scoren" stelde ze zaterdag al laat in de nacht. Maar net als alle
andere deelnemers dacht ze toen al aan zo vlug mogelijk douchen en slapen. Want zowel blauwers
als kommiezen hadden duidelijk ondervonden dat smokkelen vroeger een hondenstiel moet
geweest zijn.
Uitslag : 1. Sioen Bart, 2. Wieland DeMeyer, 3. Wouter Denys, 4. Joachim Dequecker, 5. Pieter
Vandenbroucke, 6. Jelle Deroo, 7. Ruben Verstraete, 8. Filip Ingelaere, 9. Ingrid Vandromme, 10.
Brecht Vandamme.
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