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Nu weer vooral vooruitkijken
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Nu
Op de jaarlijkse Wout Poels fandag in
Blitterswijck werd zaterdag door de
renner, familie en fans vooral vooruit
gekeken. Het rampjaar 2012 loopt ten
einde, tijd om weer vooruit te kijken.
Wij spraken uiteraard met de renner
zelf, maar ook met zijn broers en de
chauffeur van de Vaconsoleil-renners-
bus.

De renner

u weer vo
De zon schijnt op deze waterkoude
morgen fraai over het dorpsplein
van Blitterswijck. Ingeklemd tus-
sen kerk, basisschool Sint Anna en
dorpscafé De Zwart groeperen de
renners zich voor de Henk Poels
memorial toertocht. Alsof ze per
ongeluk in een boek van Dik Trom
beland zijn in dit dorp waar de tijd
geen vat op krijgt. Zo’n vijftig man
fietsen mee, maar de aandacht gaat
uiteraard het meest uit naar die
ene renner: Wout Poels. Want tot
grote blijdschap van heel het dorp
fietst hun bekendste inwoner weer
zijn dagelijkse trainingsrondjes
langs velden en wegen.

Het was drie weken geleden op
een donderdag dat Wout Poels
voor het eerst sinds die beruchte
val op 6 juli in de Tour weer op
zijn fiets stapte. Conditie nul en
licht huiverig voor de protesten
van een lichaam gewend geraakt
aan de rustmodus, klikte hij zijn
wielerschoenen in de pedalen.
„Het voelde de eerste pedaalslagen
best onwennig. Ik moest het fietsge-

De renner
voel weer helemaal terugkrijgen.
Het was echt weer totaal op nul be-
ginnen. Gelukkig gaf de nier geen
pijnsignalen af. Ik voelde helemaal
niks en zo hoort het ook.”

Poels fietst dagelijks weer zo’n 2
á 2.5 uur. „Met een gemiddelde van
zo’n 28/29 kilometer per uur. Dat is
niet echt hard nee. Ik fiets nu puur
om weer kilometers in de benen te
krijgen, het opvoeren van de inten-
siteit komt later wel.”

De conditie wordt met ieder rit-
je voelbaar beter. „Als je ziet van
hoe ver ik kom, ben ik daar best te-
vreden over.” Nog anderhalve
week koukleumen in Nederland en
dan zoekt Poels tien dagen de zon
op om samen met Lieuwe Westra
te trainen in het Spaanse Alicante.
„Lieuwe heeft daar een apparte-
ment. En als ik terugkom, gaan we
met de ploeg op trainingskamp.”

Dat zijn sport door de onthullin-
gen over Armstrong de afgelopen
weken negatief in de spotlight
staat, doet Poels best pijn. „Omdat
het ook mijn generatie renners

renner
treft. Maar wij hebben allemaal een
biologisch paspoort, sjoemelen is
er echt niet bij.”

En zeker niet voor Poels. „Dit is
een dorp van eerlijke mensen. Ze
zouden het mij terecht nooit verge-
ven als ik doping zou gebruiken.”

Zonder verboden hulpmiddelen,
met alleen zijn sterke geest als aan-
jager, moet Poels weer op topni-
veau zien te komen. Met steun van
zijn fanclub uiteraard. Die zijn er
ook komend wielerjaar weer bij
om hun held verbaal te ondersteu-
nen. De Poels-fans kunnen voor ne-
gentig euro per persoon op een dag
op en neer naar Florence voor het
WK wielrennen komend jaar. Ui-
teraard willen de fans ook naar de
Tour de France. Dat hun held
op het WK en de Tour er weer
bij is, daar twijfelt niemand
aan. De hoofdpersoon zelf al
helemaal niet. „Ik durf nu weer
vooruit te kijken. In fe-
bruari fiets ik hope-
lijk weer mijn eerste
wedstrijd.”
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De broers

vooruitkijk
Achter iedere succesvolle topspor-
ter staat een sterke familie. En sterk
is de familie Poels. Sterk in goede
maar zeker ook in slechte tijden.
En 2012 was een jaar waarop het
windkracht tien stormde.

Vader Henk overleed begin ja-
nuari en Wout Poels lag in juli na
zijn val in de tour een paar dagen
kritiek op de intensive care. „Alleen
wij wisten hoe het precies zat:
Wout heeft echt een paar dagen
heel slecht gelegen. We hebben in
dat Franse ziekenhuis flink wat
schietgebedjes gedaan”, zegt oudste
broer Norbert (29).

Op de eerste Henk Poels memo-
rial fietstocht is Norbert de leider
van het gelegenheidspeloton dat be-
staat uit fanclubleden, familie en
wat los aangewaaide fietsliefheb-
bers. „Zorg jij dat iedereen weer
heelhuids terugkomt jongen?” zegt
moeder Wilhelmien vlak voor zij
met een toeter het startschot geeft.
En dat kun je aan Norbert, zelf ooit
een zeer talentvol renner, wel over-
laten. De oudste zoon let wel op

zijn kudde. En speciaal op broer Jos
(27). Want de middelste van de
Poels-broers houdt als enige van de
familie niet van fietsen. Maar hij
houdt wel van zijn vader en van
broer Wout; en dus hijst hij zijn
weinig sportieve lichaam op de
fiets voor deze vijftig kilometer
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tocht. „De laatste keer dat ik op een
racefiets heb gezeten? Poeh, min-
stens tien jaar geleden.” Om Wout
ook weer op de fiets te zien zitten
geeft hem kippenvel. „Ja, echt. Ik
ben hier zo blij om. Toen ik hem af-
gelopen zomer als een dood vogel-
tje zag liggen, durfde ik niet te ho-
pen dat hij er nu weer zo goed voor
zou staan.”

De band tussen de broers was al
hecht maar is na dit jaar sterker

dan tienseconden lijm. „Het ver-
driet om pa, de zorgen om ons
moeder en de angst na Wout zijn
val heeft ons heel dicht bij elkaar ge-
bracht. Ons optimisme heeft ons er
door gesleept. Wij zijn geen opge-
vers en Wout zeker niet. Daarom
ben ik nu ook zo trots op hem.”

Dat zijn broer in juli weer aan de
start van de Tour de France 2013
verschijnt, daar is ook broer Nor-
bert van overtuigd. „Dat gaat hij
redden. Daar ken ik hem goed ge-
noeg voor. Of hij dan ook meteen
weer potten kan breken is een ande-
re vraag. Maar dat vind ik niet eens
zo relevant. Dat hij weer terug is als
renner is het voornaamste. We kun-
nen weer naar de toekomst kijken.”

In Blitterswijck leeft bij vrienden
van Wout de angst dat hun geliefde
renner verkast naar Spanje om daar
-net als zo veel renners- te wonen
en te trainen. Maar Norbert en Jos
maken zich geen zorgen. „Wout is
te verknocht aan Blitterswijck en
zijn sociale leven hier. Dat geeft hij
nooit op.”

uitkijken

De chauffeur
Eigenlijk had hij een vrij week-
end maar dat wisselde Henk Kel-
ler, de chauffeur van de Vaconso-
leil-bus, graag in voor de fanclub-
dag van Wout Poels. „Dat doe ik
niet voor iedere renner, maar
voor Wout maak ik graag een
uitzondering”, zegt de Braban-
der die in zijn werk als renners-
chauffeur tientallen renners zag
komen en gaan. „En met een
aantal bouw je een vertrouwens-
band op. Ja, ook met Wout. Ik
was erbij toen hij zijn eerste gro-
te zege behaalde. Het is een jon-
gen zonder enige kapsones. Al-
tijd vriendelijk en rustig. Dat
maakt hem zo innemend.”

Wouts broer Norbert vroeg
nog hoeveel Henk wilde hebben
voor zijn aanwezigheid op de
fanclubdag. „Noppes. Dit doe ik
heel graag gratis”.

En dus mogen de inwoners
van Blitterswijck deze dag het
heiligdom betreden waar zelfs
sponsors en journalisten nooit
een voet binnenzetten. „Bij wed-
strijden mogen alleen de ren-
ners, ploegleider en chauffeur
de bus in. Dat is zelfs contrac-
tueel vastgelegd.”

Maar nu demonstreert Henk
met trots de luxe in de pas 1,5
jaar oude rennersbus. „Leren
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stoelen, een loungehoek. Overal
tv’s met satellietverbinding, keu-
ken met stoomoven en uiteraard
een kleedkamer met wasmachi-
ne en drie douches.”

En of dat nog niet luxe ge-
noeg is, demonstreert de chauf-
feur het neusje van de zalm
waar geen enkele andere ren-
nersbus over beschikt: een gigan-
tische flatscreen, ingebouwd in
de flank van de bus. Niet voor
de renners binnen, maar voor
de fans en sponsors die buiten
voor de bus staan. „Het bedrijf
dat onze bus maakte, was toen
ook bezig met die van de Ra-

bo-bank. Maar de mensen van
Rabo mochten dat absoluut niet
zien, die ‘buitenkant-flatscreen’
was exclusief voor Vacansoleil.”

Uiteraard staat er in de kleed-
kamer ook een stofzuiger.
„Want die renners maken er een
bende van. Ja, ook Wout. Die
vergeet altijd alles. Ik heb nu
ook weer een paar handdoeken
van hem meegenomen.”

Als chauffeur van een renners-
bus ben je meer dan een van ‘A
naar B-rijder’, je bent ook een
beetje pscycholoog. „Er is nog al-
tijd meer verdriet dan vreugde
na een koers en ik ben de eerste
die renners zien. Ik krijg al die
frustratie als eerste over me
heen. Ja, dat gaat er soms heftig
aan toe. Mannen als Johnny
Hoogerland en Kenny van Hum-
mel kunnen in hun teleurstel-
ling flink uit hun slof schieten.
Ja, dan wordt er flink geschol-
den. Als de emoties gezakt zijn,
komen ze altijd keurig schoor-
voetend hun excuses aanbieden:
‘Sorry Henk, het was niet zo be-
doeld.’ Dan zeg ik ‘geen pro-
bleem jongens, ik heb gelukkig
een brede rug!’.

Schiet Wout weleens uit zijn
slof? „Nee, die zegt hooguit ‘klo-
te’.”

‘Blitterswijck,
dat geeft Wout
echt nooit op’
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De broers Wout, Norbert en Jos Poels.


