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Poels hoeft niet meer
achterom te kijken
Poels hoeft niet meer
BASKENLAND Teambaas Lefevere opgewonden: een geweldig ‘comeback’

„Dit is absoluut de belang-
rijkste zege uit mijn car-
rière”, jubelde Wout Poels
na zijn glansrijke zege in de
Ronde van Baskenland.

door Ad Pertijs

WW out Poels keek op de
slotklim van de ko-
ninginnerit van de
Ronde van Basken-

land wel tien keer achterom toen
hij in zijn eentje op weg was naar
de finishlijn. „Je wilt er toch zeker
van zijn dat je niet te vroeg je han-
den omhoog steekt”, zei de 26-jari-
ge Limburger, die wist dat de com-
plete Spaanse klimmersmeute hem
op de hielen zat. Poels hield stand,
stak zijn handen in de lucht en
toverde de meest blije lach op zijn
gezicht. „Vind je het gek. In Tirre-
no-Adriatico moest ik nog knech-
ten voor de ploeg. Wat ik helemaal
niet erg vond trouwens. Vandaag
rijdt die hele ploeg voor mij op
kop. Dan is het toch geweldig om
dat karwei af te maken in uitgere-
kend de Ronde van Baskenland,
een wedstrijd in de World Tour.
De ploeg waarbinnen Poels rap car-
rière maakt is Omega Pharma –
Quick-Step. „Bij de eerste kennis-
makingsbijeenkomst in Brussel
stapten er allemaal toppers binnen.
Dat is toch wel apart”, omschreef
de naar Den Bosch verhuisde Lim-
burger eind vorig jaar zijn gevoel
bij de overstap van het oude ver-
trouwde Vacansoleil naar het ster-
renteam van Tom Boonen en Mark
Cavendish. Teambaas Patrick Le-
fevere sprak gisteren jubelend van
een geweldig ’comeback’ van de
renner die in 2012 halfdood van het

asfalt werd geraapt in de Tour de
France. „Het is mooi dat Patrick het
zo ziet. Tijdens mijn eerste gesprek
met hem zei hij dat hij onder de in-
druk was geweest van de documen-
taire (Retour, red.) die over mij is
gemaakt. Maar voor mezelf ver-
dwijnt die val verder en verder
naar de achtergrond. Soms denk ik
er nog wel eens aan, maar eigenlijk
ben ik er niet meer mee bezig. Ook
vandaag niet.” Poels is vooral bezig
met het heden. „Dit is voor mij een
nieuwe ploeg en daarin moest ik
me op de eerste plaats bewijzen.
Nadat Michal Kwiatkowski na de
eerste rit al had aangegeven niet
voor het klassement te willen gaan
rijden, kreeg ik mijn kansen. Ook
vandaag. Ze zouden voor Michal en
voor mij gaan rijden.”
Wout Poels kon gisteren aan de
slag nadat op de slotklim naar het
heiligdom Arrate leider Alberto
Contador en diens uitdager Ale-
jandro Valverde het vuurtje had-
den aangestoken. Poels reed het gat

dicht en vervolgens probeerde hij
zelf enkele keren weg te komen.
„Contador en Valverde keken voort-
durend naar elkaar. Daar wilde ik
graag van profiteren.” Hij kwam
voorop met enkele renners en ging
toen nog maar een keer. „We had-
den een gaatje en ik dacht: alles of
niks nu.” De Limburger weekte
zich los van iedereen, pakte tien se-
conden en keek voortdurend ach-
terom. Alsof hij zijn eigen ogen
niet kon geloven. „Dat was het niet
denk ik. Ik ben wel eens vaker met
Contador en Valverde omhoog ge-
reden. Alleen kon ik ze nog nooit
eerder kloppen. Ik denk dat dat ach-
terom kijken gewoon bij mijn ma-
nier van rijden hoort. Ik zoek de ze-
kerheid dat ik het ga redden.” Hij
kijkt alleen niet om naar het verle-
den, zegt ie. „Dit een heel mooie
overwinning. Maar deze zege is
vooral belangrijk omdat ik de ploeg
heb laten zien wat ik kan.”
Tom Dumoulin (Maastricht)
kwam als 53ste over de streep.

Wout Poels: dolgelukkige ritwinnaar in Baskenland.  foto Hollandse Hoogte


