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vandaag
KLASSIEKER Limburger start vandaa
aag in de Waalse Pijl

De Muur van Hoei heeft alles
wat het hart van Wout Poels
begeert. Op de slotklim van
de Waalse Pijl wil de Limburger van Vacansoleil-DCM
vandaag een nieuwe stap
zetten richting wereldtop.
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ee, hij wil de lat voor
zichzelf nog niet te
hoog leggen. Voor een
podiumplaats in de
Waalse Pijl vindt
Wout Poels het nog te vroeg. Na
zijn zware val in de vorige Tour is
het überhaupt een klein wonder
dat hij in deze fase van het seizoen
al kan wedijveren met de fine fleur
van het peloton.
Met een tiende plaats in het eindklassement van Tirreno-Adriatico
en een negende in de Ronde van
het Baskenland verraste de 25-jarige renner uit Blitterswijck ook zichzelf. „Ik had niet verwacht dat ik al
zo ver zou zijn. Het enige wat ik
nog een beetje mis is explosiviteit
bergop. Door veel te koersen, moet
ook dat terugkomen”, zegt Poels,
die zichzelf in de Waalse Pijl niet
tot de favorieten rekent. Het wil
niet zeggen dat de klimmer van Vacansoleil-DCM vandaag zonder ambities aan het vertrek komt in Binche, dat Charleroi aflost als startplaats. Na een 33ste plaats in 2011
en een vijftiende vorig jaar, hoopt
Poels opnieuw een stukje op te
schuiven in de hiërarchie. ,,Stiekem
hoop ik op een toptienklassering.
De benen zijn goed. Ik heb goed
kunnen herstellen van de Ronde

van het Baskenland.” Omdat hij na
een lange periode van inactiviteit
niet te veel hooi op zijn vork wil
nemen, werkt Poels met een gedoseerd programma toe naar de Tour
de France. Eendaagse koersen zijn
daarin schaars. Poels reed vorige
week de Brabantse Pijl, maar paste
vervolgens voor de Amstel Gold Race in zijn eigen provincie. Dat laatste tot ongenoegen van koersdirecteur Leo van Vliet. Poels heeft begrip voor diens teleurstelling. „Ik
snap dat de organisatie van de Amstel Gold Race de beste Nederlandse renners aan de start wil krijgen.
Ik heb met de ploeg echter een
plan gemaakt waar we ons graag
aan willen houden.”
Poels trainde zondag met ploegmaat en lotgenoot Johnny Hoogerland in de Ardennen. Ook de
Zeeuw werkt aan een comeback na
een zware val in het voorjaar. Op
de terugweg naar huis volgde Poels
de finale van de Amstel Gold Race
via de radio. „Een aparte ervaring.
Ik had de indruk dat ze het op de
radio allemaal een beetje mooier
probeerden te maken.”
De Muur van Hoei, die vandaag
drie keer moet worden beklommen, heeft Poels niet meer verkend. De beruchte klim (maximaal
stijgingspercentage 19 procent)
heeft voor de Limburger geen ge-

heimen meer. „Ik ben de Muur al
zo vaak opgereden. Ik weet precies
hoe die klim loopt. Na het steile begin komt er een vlakker stuk, maar
naar de finish toe is het weer lastig.
Het is belangrijk om de Muur goed
in te delen. Wie te vroeg zijn kruit
verschiet, riskeert helemaal stil te
vallen.”
Het scenario van de Waalse Pijl ligt
al jaren muurvast. Ondanks elf hellingen, gooien de favorieten hun
kaarten doorgaans pas tijdens de
laatste beklimming van de Muur
op tafel. Poels schuift specialisten
Philippe Gilbert, Joaquim Rodriguez en Alberto Contador naar voren
als grootste kanshebbers, al staat er
achter de naam van de twee Spanjaarden een vraagteken. Katusharenner Rodriguez, winnaar van de
vorige editie, verdween na een val
uit de Amstel Gold Race. De vraag
is of hij fit genoeg is om zijn kunststukje van 2012 te herhalen. Alberto Contador voelde zich te vermoeid voor de Waalse klassiekers,
maar werd teruggefloten door zijn
ploeg Saxo Bank-Tinkhoff. ,,Contador komt niet naar de Waalse Pijl
om zomaar mee te rijden. Voor mij
blijft hij een gevaarlijke klant”, zegt
Poels, die zichzelf ook niet onbetuigd wil laten. ,,De Waalse Pijl is
voor mij weer een mooie test. Ik ga
het maximale eruit halen.”
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Na een aarzelend seizoensbegin lijkt Gilbert klaar voor de
klimklassiekers in zijn eigen
achtertuin. De wereldkampioen maakte indruk door de
manier waarop hij in de
Amstel Gold Race de boel uit
elkaar trok op de Cauberg.
Voor Gilbert, die van LuikBastenaken-Luik zijn hoofddoel heeft gemaakt, is de
Waalse Pijl meer dan een
voorgerecht. Nu Joaquim
Rodriguez, winnaar in 2012,
niet fit is na zijn val in de
Amstel Gold Race stijgen de
kansen van de BMC-kopman.
Na zijn zege in 2011 hoeft een
bisnummer niet te verbazen.

Valverde
Alejandro
Zal de innige band tussen
Valverde en de Waalse Pijl in
ere worden hersteld? Na zijn
zege in 2006 en een tweede
plaats in 2007 kon de Spanjaard, mede door dopingperikelen, geen potten meer
breken op de Muur van Hoei.
Met een tweede plaats in de
Amstel Gold Race bevestigde
de 32-jarige Spanjaard zondag
dat hij nog altijd een renner is
om rekening mee te houden.
Als hij door het sterke
Movistar-blok keurig wordt
afgezet aan de voet van de
Muur is het podium dichtbij
voor de nummer drie van het
vorige WK in Zuid-Limburg.

enao
Sergio H
Bij het grote publiek is de
kleine Colombiaan van Team
Sky nog relatief onbekend,
maar dat zal niet lang meer
duren. De kleine Henao (vorig
jaar negende in het eindklassement van de Giro en
14de in de Vuelta) ontpopt
zich alsmaar meer als een
groot klimtalent. Na een
sterke Ronde van het Baskenland, waarin hij een etappe
won, sprintte Henao in de
Amstel Gold Race naar de
zesde plaats. In de Waalse Pijl
komt hij terecht op zijn favoriete terrein. Nu nog afwachten of Henao nog fris is
na een druk voorjaar.
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Peter Sagan, Roman Kreuziger, Richie Porte, Alberto Contador, Bauke Mollema

