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Poels eert overleden
vader met ritzege
Poels eert overleden
KONINGINNENRIT Vacansoleil-renner pakt eerste seizoenszege in Luxemburg

door Patrick Delait

SITTARD/DIFFERDANGE – De rechter-
wijsvinger van Wout Poels wees
naar de hemel toen hij zaterdag
in Differdange de derde etappe
won in de Ronde van Luxem-
burg. De 24-jarige Vacanso-
leil-renner droeg zijn eerste over-
winning van het seizoen op aan
zijn vader Henk die begin dit
jaar overleed. De overwinning
van Poels was om nog een ande-
re reden bijzonder.

In de finale van de koninginnenrit,
waarin drie keer de Col de l’Europe
moest worden beklommen, reken-
de de renner uit Blitterswijck in
zijn eentje af met drie ploegmaats
van RadioShack-Nissan. Poels won
de sprint van een kopgroep voor Ja-
cob Fuglsang en Fränk Schleck. De
Duitser Andreas Klöden, eveneens
van RadioShack, moest lossen en
werd nog ingerekend door de ach-
tervolgende groep. „Voor mij was
deze overwinning heel bijzonder.
Alles viel op zijn plek”, aldus Poels,
die de Ronde van Luxemburg giste-
ren afsloot op de tweede plaats op
twee seconden van eindwinnaar
Fuglsang. De jongerentrui, die
Poels zaterdag kreeg omgehangen,
kwam in de door de Belg Jurgen
Roelandts gewonnen slotetappe
niet meer in gevaar.

Dat hij zijn overleden vader op
de fiets wilde eren, was voor Poels
al lang een uitgemaakte zaak. De
omstandigheden waarin hij zijn
plan zaterdag tot uitvoering bracht,
hadden niet mooier kunnen zijn.
Nadat een goede vriend al eerder
op de motor naar Luxemburg was
gereden om hem te volgen, waren
voor de zaterdagrit ook moeder
Willemien en broer Norbert pre-
sent. Voor het oog van zijn familie
toonde Poels zich sterk, maar bo-
venal koelbloedig. Terwijl het trio
van RadioShack zich uitsloofde om

Fuglsang in de leiderstrui te krij-
gen, keek de klimmer de kat uit de
boom. „Het was een aparte situa-
tie, ook al omdat ikzelf slechts op
twee seconden van Fuglsang stond.
Hij zat in de kopgroep voortdurend
op mij te letten. Omdat ze mij toch
niet zouden laten rijden en omdat
ik weet dat ik goed kan aankomen,
heb ik op de sprint gegokt. De ont-
lading na de finish was groot.”

Poels maakte in de Ronde van

Luxemburg zijn rentree in het pelo-
ton na een lange periode zonder
wedstrijden. Na Luik-Bastena-
ken-Luik maakte de klimmer van
een korte rustpauze gebruik om
zijn verstandskiezen te laten trek-
ken. Na de GP van Gippingen legt
hij volgende week in de Ronde van
Zwitserland de laatste hand aan
zijn Tourvoorbereiding. „Die etap-
pezege geeft me extra veel vertrou-
wen voor de belangrijke periode

die eraan komt. Alles staat in het te-
ken van de Tour, maar dat betekent
niet dat ik Zwitserland louter als
voorbereiding rijd. Je moet pakken
wat je pakken kunt.”

Poels was niet de enige Limburg-
se renner die in Luxemburg puik
presteerde. Maastrichtenaar Tom
Dumoulin (Argos-Shimano) finish-
te in het eindklassement als vijfde
op 24 seconden van winnaar Fugl-
sang.

Wout Poels draagt zijn zege in de koninginnenrit op aan zijn overleden vader Henk.  foto Cor Vos


