Kristof Covemaeker uit Reningelst is nieuwe Karel de Blauwer
WN 03 oktober 2008
Haringe/ReningelstKristof Covemaeker uit Reningelst is de nieuwe Karel De Blauwer. Hij haalde het
zaterdagnacht na een zware en avontuurlijke blauwerstocht van tachtig andere kandidaat-blauwers
en mag zich voor één jaar de beste blauwer van het land noemen.
De smokkeltocht van Haringe blijft tot de verbeelding spreken. Met tachtig moedigen startten ze
zaterdagavond voor de 29ste editie van de blauwerstocht en er waren naast een twintigtal
plaatselijken ook deelnemers bij uit verschillende Vlaamse provincies. Hun opdracht was
eenvoudig maar terzelfdertijd niet min : met een zak blauwerswaar vanuit de Warande in Watou
via een aantal controleposten het Haringse blauwerscafé d'Heybeke geraken zonder 'gepakt' te
worden door de 'kommiezen'. "Het parcours was nochtans niet langer dan gewoonlijk, maar we
startten deze keer niet vanuit Haringe zelf en dat maakte de oriëntatie voor de meeste
streekgenoten wat moeilijker. Dan was er ook nog de mist", getuigde Paul Vanwildemeersch van de
organisatie.
Negen 'ongeknipten'
Maar ook voor de gelegenheidskommiezen was de mist geen bondgenoot en uiteindelijk haalden
negen kandidaten even na middernacht ongeknipt en met de blauwerzak intact de aankomst in
d'Heybeke. Een record, maar voor de blauwerstitel bestaan geen ex aequo's en dus moest de
schiftingsvraag uit de negen de nieuwe Karel de Blauwer aanwijzen. Landbouwer Kristof
Covemaeker uit Reningelst bleek daarbij de bekwaamste schatter en hij ging zo met de hoogste
blauwerseer lopen. Bij zijn eerste deelname dan nog, en voor een pak veel meer ervaren
kandidaten. Maar daar had de winnaar een plausibele uitleg voor. "Ik ben de neef van Trees
D'Hallewin, die in 2000 als eerste dame de titel won en ik blauwde samen met haar echtgenoot Rik
Deman, zelf al twee keer winnaar, en enkele andere ervaren deelnemers. Zij loodsten mij door
enkele moeilijke punten", vertelt de Reningelstse landbouwer, die ook heel wat lof had voor de
organisatie. "Het moet niet eenvoudig zijn om zo'n nachtelijk spel op poten te zetten en er kan heel
wat misgaan, maar de organisatie was uitstekend en ik kan iedereen aanraden om het ook eens te
proberen. Het is nog echt avontuur."
Jubileumeditie
De kersverse Karel de Blauwer werd op zondagmiddag door de organiserende
Kultuurgemeenschap met het erelint en de blauwersstok gekleed en daarna maakte hij de
ondertussen traditionele triomftocht doorheen de vele standen van de rommelmarkt. "Geslaagde
tocht", stelde Paul Vanwildemeersch tevreden, "al was er bij de start toch even paniek toen er
minder kommiezen opdaagden dan verwacht. Maar gelukkig werd dat snel opgelost en verliep
alles vlot en sportief. Ook de nieuwe formule waarbij de tijdslimiet slechts aan één controlepost en
aan d'Heybeke werd opgelegd, bleek een goede ingreep. Alles laat dan ook uitschijnen dat we
goed zitten voor onze jubileumeditie van volgend jaar."

Uitslag : 1. Kristof Covemaeker (Reningelst) 2. Stefaan Delporte (Watou) 3. Kris Hellem (Roeselare)
4. Steven Vandenbussche (Haringe) 5. Lomme Deleu (Bissegem) 6. Rik Deman (Haringe) 7. Jacob
Verstraete (Moorslede) 8. Pascal Verstraete (Roesbrugge) 9. Bjorn Demeyer (Ledegem) 10. Elise
Delerue (Gullegem en eerste dame). (SRH)
Karel de Blauwer 2008 Kristof Covemaeker in het gezelschap van enkele organisatoren en twee
Frans-Vlaamse kommiezen. (Foto Stef Ryon)

