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HET
ZONNETJE
IN HUIS

WOUT POELS

Naast het Rabo-trio Gesink-Mollema-Kruijswijk heeft Nederland nog
een onvervalste jeugdige klimgeit in huis: Wout Poels. Onbevangen en

vrolijk als altijd duikt de renner van Vacansoleil-DCM de Tour in.

W
door Ad Pertijs

W out Poels (24) stapt de lob-
by van het hotel binnen zo-
als de hele wielerwereld
hem inmiddels kent: als
een vrolijke, open vent. De

zwarte compressiekousen hoog opgetrok-
ken, altijd zin in een praatje. „Ik ben volgens
mij gewoon een normale jongen”, zegt de
man die de komende Tour de France voor
zijn ploeg Vacansoleil-DCM vooral mooie
dingen moet laten zien in de bergen. Een
klimgeit uit De Peel is hij.
In 2006 ging hij met zijn oudere broer Nor-
bert mee naar de continentale amateurploeg
Fondas, die Daan Luijkx had opgericht om
het wielrennen in en rond Sint Willebrord
weer wat meer aanzien te geven. Poels is in-
middels de man die het langst bij de ploeg
zit. Aan zijn jeugdige, onbevangen uitstra-
ling zou je dat niet zeggen.

Ben je binnen de ploeg het zonnetje in huis?Ben je binnen de ploeg het zonnetje in huis?
„Volgens mij wel. Ik vind het altijd gezellig
om met de ploeg op stap te zijn. Het is een
leuk team. Ik kan met iedereen goed over-
weg.”weg.”

Ben je überhaupt wel eens chagrijnig?
,,Thuis wel. Vooral als een koers niet lekker
Ben je überhaupt wel eens chagrijnig?
,,Thuis wel. Vooral als een koers niet lekker
is verlopen. Dan zit ik daarmee in mijn
hoofd. Wat had ik beter moeten doen? Of
hoe heeft het kunnen gebeuren? Hier, in de
ploeg heb je trouwens ook je mindere mo-
menten. Dan zit ik wat op mijn kamer en ga
ik na het eten ook weer wat sneller naar
mijn kamer toe. Ik zet me er echter ook
weer snel over heen. De koers gaat verder en
thuis ga je naar een nieuw doel toewerken.”

Je bent een van de weinige jonge Nederland-
se klimmers die nog niet in Spanje woont.se klimmers die nog niet in Spanje woont.
„Ik had het er laatst nog over met Lieuwe
Westra. Hij zit er wel. Misschien ga ik er nog
wel over nadenken om volgend jaar iets te
huren in Spanje. Dan kan ik daar heen gaan
als het in Nederland slecht weer is. Het hoeft

van mij echter nog niet per se. Spanje kan
een stap zijn om beter te worden, maar je
moet wel tegen die eenzaamheid kunnen. Ik
ga thuis graag even langs bij ooms en tantes.”

Een testvraag: waar heb je je aan geërgerd
tijdens de Ronde van Zwitserland?tijdens de Ronde van Zwitserland?
Hij floept het er spontaan uit: ‘De regen.’
Meer heeft hem die dag niet gestoord. „Maar
het is toch keimooi om zo’n Ronde van Zwit-
serland te rijden. Of die van Luxemburg, of
de Tour. Waarom zou je dingen dan erg moe-
ten vinden?”ten vinden?”

Vorig jaar moest je de Tour al snel verlaten
omdat je ziek was geworden. Hoe lang is
het ‘zonnetje’ daar ook figuurlijk ziek van
geweest?
„Ik heb er wel een week mee gezeten. Als je
geweest?
„Ik heb er wel een week mee gezeten. Als je
ook echt ziek bent, ben je mentaal sowieso
kwetsbaar. Ik heb daarom zo weinig moge-
lijk naar de televisie gekeken. Af en toe zag
ik een flits, want je ontkomt er niet altijd
aan. We hebben met de ploeg direct een
nieuw programma uitgestippeld en dat is
goed uitgepakt.”

Wout Poels werd vierde in de Ronde van Po-
len en schitterde in de Vuelta op enkele lasti-
ge cols zoals de Angliru. De onbevangen
Limburger heeft verder mooie dingen laten
zien in Tirreno-Adriatico, de Vuelta, de Ron-
de van Luxemburg, de Ronde van Basken-
land en op het WK. Hij wil echter ook een
klassementsrenner zijn.

Maar ben je wel de man die op een zuinige,
saaie manier drie weken lang door Frankrijk
wil rijden?wil rijden?
„Ik heb het gevoel dat ik dat kan en ik denk
ook dat het er in zit. Het lukt me al in kleine-
re rondes. Als je voor het klassement gaat,
kun je niet gaan aanvallen of gekke dingen
doen. Als je dan wordt teruggepakt, kan je
dat veel tijd kosten. Geen tijd verliezen, daar
draait het om als klassementsrenner.”

Alles op de Tour dan?Alles op de Tour dan?
„Dat was meer het verhaal van Lance Armst-
rong. Bradley Wiggins en Cadel Evans rijden
veel meer koersen. Ik weet nog niet of ik
zo’n type ben dat alles op de Tour kan zet-
ten. Misschien weet ik dat over drie jaar wel.
Nu lijkt me dat niet leuk.”Nu lijkt me dat niet leuk.”

Nog niet zo lang geleden was je verwonderd
bij iedere grootse daad die je op de fiets
verrichtte. Soms emotioneerde het je zelfs.
„Ik moest dat beetje vertrouwen eerst nog„Ik moest dat beetje vertrouwen eerst nog
zien te krijgen. Ik ben niet iemand die van
jongsaf werd gezien als het grote talent en in
de koers kon zeggen: vandaag ga ik het doen.
Ik wilde wel prof worden, maar zelfs dat was
makkelijker gezegd dan gedaan.
Dat is volgens mij een wezenlijk verschil ge-
weest in de opbouw van mijn carrière.”

Nu ook kijk je niet langer tegen renners op.Nu ook kijk je niet langer tegen renners op.
„Omdat ik een deel van het peloton
geworden ben. Nu zie ik dat ik zelf ook kan
winnen. Vijf jaar geleden keek ik naar
Fränk Schleck op tv en nu klop ik hem in
zijn eigen ronde. In de koers moet je
gewoon vechten en het maakt niet uit met
wie.”

Ondertussen kun je nog altijd trots terugkij-
ken op de manier waarop je ene Bram van
Oosterhout klopte op een districtskampioen-
schap.
„Ik zou niet weten hoe het nu is met Bram.
schap.
„Ik zou niet weten hoe het nu is met Bram.
En zo geldt het voor veel jongens met wie je
reed bij de amateurs. In een ploeg is het ie-
der jaar weer een komen en gaan van ren-
ners. Jammer genoeg verwateren die contac-
ten dan allemaal.”

Ben je wel trouw gebleven aan je vrienden?Ben je wel trouw gebleven aan je vrienden?
,,Jawel. Jongens uit Blitterswijck met wie ik
vroeger naar school ging. Ik ben blij dat ik ze
nog heb. Het is ook wel handig als je in de
winter op stap wilt gaan. In je eentje wordt
het zo saai.”

‘De Peel is leuk, vooral vanwege familie’
„Blitterswijck, waar ik vandaan kom, is
niet echt bijzonder. Ze zeggen daar: doe
maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
En dat is niet iets specifieks van De Peel.
Je kunt er wel gek doen, maar toch het
liefst in februari tijdens het carnaval. Ik
noem dat gezonde vrolijkheid. Die vrolijk-
heid zit mijn bezetenheid voor het wieler-
vak niet in de weg. Als ik thuis ben, train
ik veel en dan ga ik ook niet op stap.

‘De Peel is leuk, vooral
Maar als ik weg ben, mis ik De Peel niet.
En dan bedoel ik het gebied op zich. Het
is wel een leuke streek, maar ik denk niet:
verdorie, nu heb ik de maïs niet zien
groeien. Wel mis ik mijn familie, vrienden
en sociale contacten. Ik heb minder met fi-
losoferen dan streekgenoot Peter Winnen,
dat is zeker waar. Maar ik ben natuurlijk
nog jong. Misschien komt zoiets met de ja-
ren.”

vooral vanwege familie’ ‘Overal waar je wint, is het prachtig’
„Ach, favoriete koersen, dat is voor mij
een nogal relatief begrip. Dat hangt gro-
tendeels samen met de prestatie. Overal
waar je goed rijdt, is het rondje mooi. De
Draai van de Kaai is ook prachtig als je
hem wint. Maar de Tour is uiteraard wel
anders. Vooral door de buitenwereld. In
de Ronde van Luxemburg kwam er een
man naar me toe en die had het alleen
maar over de Tour. Ik dacht: „Man we zit-

‘Overal waar je wint,
ten hier in Luxemburg. Er zijn meer be-
langrijke koersen!’ Maar voor de massa
telt er kennelijk maar één koers. Iedereen
wil ook altijd maar één ding weten: rijd je
de Tour?”
(Lachend:) „Tegenwoordig kan ik zeggen:
die heb ik gereden. En dan maar hopen
dat ze niet doorvragen. Want dan moet ik
natuurlijk toegeven dat ik al vrij snel
moest uitvallen.”

wint, is het prachtig’
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