Wie renner Wout Poels gen et van
het andschap tijdens de tra ntngen
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Wout Poels fietst over de hele wereld, maar Blitterswijck
voelt voor hem nog altijd als thuiskomen. "lk ben ook altijd

Wout Poels, op Sportgala Venray uitgeroepen tot Sportman van het jaar

benieuwd wat er weer is veranderd in de regio. Als ik een
tijdje in het buitenland ben geweest, ben ik nieuwsgierig waar

in de wereld met Íantastische uitzichten. Zeker in het hooggebergte.

er weer wordt gebouwd of aangepast. Er is altijd iets te doen

Maar als de koers niet hard is, dan kijk ik graag om me heen en kan ik
genieten van de natuur. Ja. daar praten we in het peloton ook over. ln al

in de regio. Dat zie le minder als je er iedere dag bent, maar
datvalt pas op als je af en toe een tijdje weg bent geweest.

in de gemeente Venray, heeft oog voor de natuur.

"lk kom op plaatsen

ln de Íinales van wedstrijden zie ik dat niet, dan ben ik aan het afzien.

die uren op de fiets hebben we zeker oog voor de omgeving. We komen

Het is hier nooit stil of saai."

soms op prachtige, onherbergzame locaties."

Wat de talentvolle klimmer van Vacansoleil ook opvalt, is de
enorme bedrijvigheid in het buitengebied. "lk zit dagelijks

Wout Poels studeerde communicatie en marketing, maar'werkte'ook
in de agribusiness. "lk heb vier, vijÍ jaar lang vakantiewerk gedaan bij

vele uren op mijn fiets. Als de training niette zwaar is, heb ik
de tijd en rust om goed om me heen te kijken. lk ken het bui-

vakanties verdiende ik daar een centje

tengebied in de regio Venray inmiddels op mijn duimpje. De
bedrijvigheid is indrukwekkend. Zoveel boerderijen, stallen,
kassen waar overal mensen werken en waar overal geld moet

worden verdiend. Als je een idee wilt krilgen hoe belangrijk de
agribusiness voor de economie van de regio Venray is, moet
je eens door het buitengebied gaan Íietsen. Je weet soms niet

rozenkwekerij Leon Willems in Blitterswijck. ledere zaterdag en in de
bi.l.

Weet je wat zo mooi is van

hetwerken in de rozen? Je ziet het product groeien en bloeien, en
uiteindelilk worden verkocht. De rozen werden zo ook een beetje 'mijn'
product. Tot mijn zestiende heb ik in de rozen gewerkt, daarna was
het niet meer te combineren met het wielrennen. lk kan wel nog altijd
genieten van een rozenveld als ik daar langs fiets. Dat blijft een prach-

tig plaatie."

wat je ziet."
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