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BASKENLAND Limburgse klimgeit blijkt iets te lief als sprinter

Poels vergeet
te winnen
in massaspurt
door Ad Pertijs
GUENES/DEN HAAG – Hilariteit al-

om gisteren bij Vacansoleil-DCM
nadat Wout Poels in de openingsetappe van de Ronde van Baskenland als tweede over de streep
was gekomen. Een klimmer vooraan in een massaspurt, achter de
snelle Spanjaard José Joaquin Rojas.
„We denken er aan om hem woensdag naar de Scheldeprijs te sturen”,
grapte ploegleider Michel Cornelisse. Om er bloedserieus aan toe te
voegen dat de Limburgse klimgeit
de spurt eigenlijk had moeten winnen. „Hij verliest hem uiteindelijk
door zijn eigen goeiigheid”, vond
de voormalige sprinter. „Wout voelde iemand komen en ging instinctmatig een beetje opzij. Een echte
sprinter had de deur nooit meer
open gezet. En dan was ook Rojas
kansloos geweest.”
Poels zelf wist ook niet of hij
moest lachen of huilen met de wonderlijke tweede plaats in een massaspurt na een overigens zware
etappe over zeven colletjes. „Ik had
hem er natuurlijk nooit door mogen laten glippen. Hij klopte me
een beetje zoals Philippe Gilbert
me in Tirreno-Adriatico op de
streep nog van een etappezege afhield.”

De 24-jarige klimmer van Vacansoleil was de spurt (uiteraard) met
heel andere bedoelingen dan de
winst ingegaan. „Ik wilde gewoon
goed van voren zitten om zo in ieder geval geen tijd te verliezen. Bij
het bordje ‘500 meter’ dacht ik nog
dat het een top-10 plek zou worden. Rolt er dit uit. Het was heel
cool geweest als ik mijn eerste
World Tour-koers had gewonnen
in een massasprint na bijvoorbeeld
een tweede plek op de Angliru”,
zegt Poels met enig plezier, verwijzend naar zijn knappe tweede
plaats in de zware bergrit in de Vuelta van vorig jaar.

Ritwinnaar Rojas, die Wout Poels
net te snel af was.

Poels is naar het Baskenland gekomen om er zijn vorm aan te scherpen voor de komende klassiekers.
„Vanaf Tirreno-Adriatico heb ik
niet meer gekoerst en dan is dit
voor mij een ideale koers om op niveau te komen”, zegt de man uit
Blitterswijck. Hij wil voor een ‘goed
klassement’ gaan, zonder daarbij in
eerste instantie te denken aan de
eindzege. De tweede plaats van gisteren toont volgens Cornelisse aan
dat Poels ‘goed in orde’ is.
Klimmer Poels kijkt met name
uit naar de ritten van woensdag en
donderdag die bovenop een col eindigen. Lachend: „Maar misschien ga
ik die dagen nu wel in de bus zitten. Bij de andere sprinters.”
De Ronde van Baskenland eindigt zaterdag met een tijdrit van 19
kilometer. Rabobank is met zijn
drie Nederlandse klassementsrenners Robert Gesink, Bauke Mollema en Steven Kruijswijk aanwezig
in de koers. Voor Vacansoleil komt
ook Johnny Hoogerland in actie in
het Baskenland. De 28-jarige Zeeuw
kwam gisteren met ruim 10 kilometer te gaan bergop hard ten val. „Ik
zat klaar voor als de koers zou losbarsten. Ik kwam verkeerd terecht
en nu heb ik een gat in mijn elleboog dat gehecht dient te worden.
Het was een wonder dat ik in de finale nog terugkwam in het peloton.”

