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NAAR DEN BOSCH Renner neemt afscheid van Vacansoleil én van Blitterswijck

Wout Poels is Brabander geworden
door Ad Pertijs

O

ok op het strand van Curaçao is Wout Poels deze
week het zonnetje in
huis. Een beetje luieren,
een beetje volleyballen, een beetje
feesten, het eiland verkennen met
zijn vriendin Anouk Ligthart,
meer heeft hij niet nodig om met
volle teugen te genieten van het uitstapje naar de Amstel Curaçao Race.

Afgelopen zaterdag spelde hij voor
het laatst een rugnummer op zijn
Vacansoleil-shirt. „Afscheid ook
van mijn vriendje”, wrijft de 26-jarige klimmer liefdevol over het zadel van zijn Bianchi-fiets. „Thuis
poets ik hem nog één keer en dan
is het inleveren geblazen.”
Na vijf jaar Vacansoleil -dat geen
geld meer in de wielerploeg wil teken- moest dit najaar immers ook
Poels omzien naar een nieuwe
ploeg. Het werd Omega Pharma
Quick Step, het team van Tom Boonen, Mark Cavendish, Tony Martin
en ploegbaas Patrick Lefevere. „Ik
vind het mooi om naar die ploeg
te gaan, maar ik vind het vooral
jammer dat Vacansoleil er mee
stopt. Anders was ik er zeker gebleven.”
Het voelt als het verlaten van het
nest waarin hij opgroeide als renner. „Al voordat het een profploeg
werd, reed ik bij dit team. Het districtskampioenschap waarin we de
strijd aan moesten gaan met De
Jonge Renner staat me nog helder
voor de geest.” De titel die hij toen
veroverde op de Brabantse viaducten van Effen koestert hij net zo
zeer als al zijn mooie daden later
in de bergen.
„Sinds enkele weken ben ik ook
nog eens een Brabander geworden”, zegt hij lachend over zijn verhuizing naar Den Bosch. Samen
met Anouk heeft hij er zijn intrek
genomen in het Paleiskwartier.
Het is een praktische move vooral.
„Anouk kan vanuit Den Bosch gemakkelijk de trein nemen naar
haar werk in Amsterdam, en voor
mij was het beter om in het zuiden te blijven wonen.”
De twee leerden elkaar kennen tijdens de revalidatie van Poels na
diens zware crash in de Tour van

Wout Poels (tweede van links) en zijn vriendin Anouk krijgen op Curaçao nog wat laatste instructies voor ze met de
2012. Het zusje van collega Pim
Ligthart zocht hem van NoordHolland regelmatig op in Limburg
en van het een kwam het ander.
Poels zegt dat de verhuizing naar
Den Bosch hetzelfde gevoel oproept als bij het wisselen van
ploeg.
„Het is mooi om een nieuwe plek
te hebben, maar jammer ook dat ik

niet meer bij mijn moeder woon
in Blitterswijck. Je verlaat toch het
ouderlijk huis.”
Het is dus het tweede nest dat hij
dit najaar heeft verlaten. Poels is
niet de man om daar lang treurend
bij stil te staan. Hij kijkt liever vrolijk naar voren. „Het is leuk trainen rond Den Bosch. Ik ben zelfs
al een keer mee geweest met de

Grupetto Engelen. Op mijn nieuwe
fiets (Specialized) nog wel.”

“

Het is jammer dat ik niet
meer bij mijn moeder
woon in Blitterswijck.
Wout Poels

waterscooter de zee op gaan.
Na de kennismaking met het in de
regio fameuze trainingsgroepje van
onder anderen Lars Boom, volgde
onlangs in Parijs de eerste ontmoeting met zijn nieuwe ploegmaats.
„Dan stappen er alleen maar toppers binnen. Dat is toch apart.” Of
hij zich al thuis voelt in zo’n team?
„Ik ben niet iemand die direct op
tafel gaat staan dansen, maar het
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voelt heel prettig.” Over zijn plannen voor 2014 is in Parijs nog niet
gesproken. Het team heeft zich
met Uran, Acevedo en Poels behoorlijk versterkt in de klimmershoek. „Voor mij is het in ieder geval een heel mooie volgende stap.
En dit is een team waarbij ik ieder
geval mijn tijdrit zal kunnen verbeteren.”

