vrijdag, 23 augustus 2013

KANS Na goede Ronde van Spanje wil Limburger volgend seizoen naar de echte top

Wout Poels tijdens zijn heroïsche beklimming van de Angliru in 2011. Links Bradley Wiggins.
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Wout Poels zoekt extra bagage
Het etappeschema van de
Vuelta, die morgen start
met een ploegentijdrit, had
zomaar uit de koker van
Wout Poels kunnen komen.
Klimmen, klimmen en nog
eens klimmen. „Voor mij is
dit een ideaal parcours.”

door Patrick Delait

D

ertien bergritten en elf
aankomsten bergop: het
parcours van de 68ste
Vuelta doet Wout Poels
watertanden. Na een wisselvallige
Tour, waarin hij zijn klassementsambities niet kon waarmaken, begint de Limburger van Vacansoleil-DCM morgen met frisse moed
aan een grote ronde waaraan hij
goede herinneringen bewaart.

In 2011 manifesteerde Poels zich in
de Vuelta met twee tweede plaatsen in bergetappes. Met name zijn
optreden op de majestueuze Alto
de Angliru, waar hij alleen moest
buigen voor de toenmalige Vuelta-winnaar Juan José Cobo, maakte
indruk.
Ook dit jaar is de Angliru opgenomen in het loodzware etappeschema. Op 14 september is de legendarische klim mogelijk scherprechter
in de strijd om de rode leiderstrui.
Zo lang wil Wout Poels niet wachten om zijn stempel te drukken.
„Ik heb veel zin in de Vuelta. Mijn
ritzege in de Tour de l’Ain (vorige
week, red.) heeft me veel vertrouwen gegeven. Het wordt een loodzware Vuelta, maar hoe meer beklimmingen, hoe liever ik het heb.
Daar komt bij dat de Spaanse cols
me goed liggen. Ik rijd in Spanje
bijna altijd goed.”
Dat de Angliru bij Poels het meest
tot de verbeelding spreekt, is niet
vreemd. In 2011 nam de renner uit
Blitterswijck er onder meer de
maat van latere Tourwinnaars Brad-

ley Wiggins en Chris Froome. „Ik
kijk uit naar de Angliru, al besef ik
dat het lastig wordt om het beter te
doen dan in 2011.”
Met de Spanjaarden Joaquim Rodriguez en Alejandro Valverde, de Colombianen Sergio Henao, Rigoberto Uran en Carlos Betancur, Giro-winnaar Vincenzo Nibali en het
Belkin-duo Bauke Mollema en Laurens ten Dam is de concurrentie ijzersterk.
Poels: „Op de eerste rustdag ga ik
de balans opmaken. Dan zal moeten blijken of ik me nog op een
hoog klassement mag richten of
eerder op ritzeges moet mikken. Ik
heb me niet specifiek voorbereid
op deze Vuelta. Ik voel me nu
goed, maar voor hetzelfde geld ben
ik na een week uitgeblust.”
Na zijn zware val in de Tour van
2012 en de daaropvolgende lange inactiviteit wilde Poels na de Tour de
France nog een grote ronde rijden
om zijn niveau op te krikken. Met
de Vuelta in zijn bagage wil hij zich
volgend seizoen definitief tussen
de wereldtop nestelen in het ronde-

werk. Die laatste stap is niet evident, beseft de Limburger. „Om
toptien te rijden, moet mijn tijdrit
stabieler worden. Ook bergop moet
ik constanter presteren. Mijn slechte dagen moeten minder slecht
worden: geen negen minuten verliezen in een etappe.”
Het laatste zetje richting wereldtop
hoopt Poels te krijgen in zijn nieuwe ploeg, die hij wellicht nog deze
week bekendmaakt. Met een uitgekiend programma en dito begeleiding is er nog genoeg winst te boeken, meent de 25-jarige renner.
De voorbije weken moest Poels
met lede ogen toezien hoe zijn huidige team Vacansoleil-DCM uit elkaar spatte. Het betekent het einde
van zijn jarenlange samenwerking
met teammanager Daan Luijckx.
„Ik heb onder Daan de overstap gemaakt van de beloften naar de
profs. Dan is het jammer om te
zien hoe alles nu uit elkaar valt. Dit
treft niet alleen de renners, maar
het volledige personeel. Maar je
moet door. Uiteindelijk gaat iedereen zijn eigen weg.”

