
RTL Nieuws | 04 juli 2012, 11:08 

Bonjour Les Hollandais: 

iedereen uit de weg voor Wout 

Poels 

 

 

18 Nederlanders doen dit jaar aan de Tour de France mee, en iedereen heeft zijn eigen verhaal. RTL 

Nieuws-verslaggever Marcel Maijer blogt over hun bevindingen: Bonjour Les Hollandais! Vandaag met 

Wout Poels.  

Vorig jaar moest Wout Poels vanwege ziekte vroegtijdig de Tour verlaten. Dit jaar is de renner van Vacansoleil 

DCM erop gebrand wel de finish in Parijs te halen. Als de koers begint 'gaan bij mij de oogkleppen op en moet 

iedereen aan de kant'. Voorlopig staat hij 19de in het algemeen klassement op 24 seconden van geletruidrager 

Fabian Cancellara. De door valpartijen ontsierde derde etappe heeft hij alvast heelhuids doorstaan.  

Gisteren was zeker een dag om snel te vergeten… 

Ja, het was van start tot finish heel erg onrustig. Ikzelf heb gelukkig alles kunnen ontwijken, maar voor Maarten 

Tjallingii, die zijn heup breekt, is het natuurlijk wel heel erg zuur. Probleem is gewoon dat iedereen van voren wil 

zitten. Niemand wil al zo vroeg in de Tour tijd verliezen. Maar het is toch vooral pech of geluk hebben, hoewel 

sommigen wel wat vaker vallen dan anderen. Dat heeft denk ik met goed kunnen sturen te maken.  

Met welke renners heb jij veel contact in de Tour?  

Met de meeste Nederlandse renners kan ik goed opschieten. Ik vind het ook leuk om vooraf aan de koers even 

met wat jongens te praten. Steven Kruijswijk beschouw ik echt als een vriend, maar ook met Bouke Mollema, 

Robert Gesink, Koen de Kort en Karsten Kroon, om er maar een paar te noemen, kan ik het prima vinden. Als de 
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koers begint zijn die vriendschappen overigens snel over. Dan gaan bij mij de oogkleppen op en moet iedereen 

gewoon aan de kant. Ook Steven. Maar geen zorgen hoor, ik ben niet zo’n duwer.  

Vorig jaar was je ploeggenoot Rob Ruijgh de beste Nederlander. Aas jij nu op die 

eretitel?  

Nee, dat is helemaal geen doel. Ik wil er gewoon het maximale uit halen. De nare smaak van vorig jaar 

wegspoelen, toen ik al vroeg moest uitvallen. Ik ben er natuurlijk al lang overheen, mede vanwege een goed 

naseizoen. Maar ik wil dit jaar mezelf toch graag laten zien in de Tour.  

Hoe vermaak je je tijdens de Tour?  

Ik heb weinig nodig. Ben geen boekenlezer, hooguit wat tijdschriften. Vind het wel fijn om tv te kijken, maar we 

hebben alleen maar Nederland 1, 2 en 3. ‘Tour du Jour’ zie ik dus helaas niet. Gelukkig lig ik met Kenny van 

Hummel op de kamer, dat is een lekkere prater, dus er is meer dan genoeg afleiding. We hebben trouwens 

samen nog flink moeten lachen om die boze reactie van Cavendish. Er was echt nauwelijks iets aan de hand.  

Wie tip je als winnaar vandaag en wie als outsider? 

Het zal wel een massasprint worden, dus dan kun je niet om diezelfde Cavendish heen. Dan tip ik Kenny als 

outsider. Het zou wel een geweldige bak zijn als hij hem klopt in de sprint. Kan hij meteen een gebaar terug 

maken… 

 


