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Wout Poels
WIELERCAFÉ Levendige discussie in MGL-gebouw

Wout Poels is bijna patiënt-af
Voor het eerst sinds
zijn zware val in de
Tour liet hij zich aan
het Limburgse wieler-
publiek zien. Wout
Poels was de special
guest gisteravond in
het Wielercafé in de
entreehal van MGL.

door Ivar Hoekstra

OO ok gisteravond moet
Wout Poels zich weer de
hoofdpatiënt in Vinger
aan de Pols hebben ge-

voeld. De meeste vragen gingen
toch over die vermaledijde nier en
milt. Organen waarvan je het be-
staan pas beseft als ze haperen. De
wielrenner uit Noord-Limburg
blijft alle medische vragen met en-
gelengeduld beantwoorden. „Uit
de nier is een hapje, maar dat is
niet erg. En de gescheurde milt is
weer aan elkaar gegroeid”, zegt
Poels tegen wielercollega Roy Cur-
vers die uiteraard komt informe-
ren.
Op de achtergrond draait een film-
pje van nog geen 2,5 maand gele-
den. We zien een dan nog kernge-
zonde Poels met soepele tred de
Limburgse heuvels opfietsen, dro-
mend van een prachtige wielerzo-
mer met het komende WK als apo-
theose. En het lullige is dat je er als
gespreksleider niet om heen kunt:
je moet Poels vragen naar de pijn
van het afwezig zijn. Onbedoeld
doen wielerverslaggever Patrick De-
lait en chef sport Joos Philippens
van de Limburgse kranten toch een
beetje een ‘Mart Smeetsje’: zout in
de wond strooien. Volleybalster Ma-
non Flier werd daar haast huilerig
van maar Poels blijft de nuchter-
heid zelve als hem wordt gevraagd

hoe hij ‘nu als patiënt naar het wiel-
rennen kijkt.’ „Ik ben nog niet echt
dagelijks met wielrennen bezig.
Heb zelfs van de Vuelta niet alles
gezien. Als er bezoek kwam, ging

de tv gewoon uit. Het belangrijkste
was eerst beter worden”, zegt Poels
die er de afgelopen weken tot zijn
schrik achterkwam geen hobby’s te
hebben. „Ik heb me kapot ver-

veeld.”
Maar aan die verveling komt nu
snel een eind. „Over twee weken
mag ik hopelijk voor het eerst weer
gaan fietsen. Er zit nu nog een slan-

getje tussen mijn nier en blaas, de-
ze week wordt er een scan ge-
maakt. Als die er goed uitziet, gaat
die slang eruit en kruip ik weer op
de fiets.”

Misschien is het dit goede nieuws
dat de tongen losmaakt voor het
discussieforum. Aan tafel zitten
voormalig wielerbondscoach Egon
van Kessel (nu ploegleider bij team
RusVelo), talentcoach Ruud Verha-
gen van het RTC (Regionaal Trai-
ningscentrum Wielrennen) en de
Limburgse wegkapitein Roy Cur-
vers van Argos/Shimano. De bedoe-
ling is dat deze kopstukken discus-
siëren over de toestand van het
Limburgs wielrennen anno 2012.
Maar het is vooral de zaal die de
toon van de discussie bepaalt met
hartenkreten („Waarom vergeten
jullie altijd de wielerbaan Ge-
leen!”), frustraties („Jullie krant
geeft veel te weinig aandacht aan
wielrennen”), goed bedoelde advie-
zen („De provincie moet zorgen
voor meer wieleraccommodaties”)
en geldzorgen („De KNWU vraagt
voor wielerwedstrijden te veel geld
aan de wielerclubs”).
Het maakt vooral duidelijk hoe be-
gaan de Limburgse wielerliefheb-
ber is met zijn sport. De forumle-
den springen daar gretig op in. Roy
Curvers: „Toen ik nog jong was,
had haast ieder dorp een eigen cri-
terium. Daar maakte je als jochie
kennis met de wielersport. Naar
die tijd moeten we terug.”
En dan blijkt dat veel Limburgse
wielerclubs hard bezig zijn om die
gloriejaren terug te laten keren. „Bij
ons is het aantal wielrennertjes in
de jongste categorie juist sterk toe-
genomen”, roept een bestuurslid
van de Bergklimmers uit Stein. Hij
krijgt bijval van Van Kessel. „Als ik
het vergelijk met Gelderland en
Brabant, doet de wielersport in
Limburg het veel beter.”
Maar, zo constateert talentscout
Ruud Verhagen, talent al heel jong
scouten zegt niet alles. „Ik ken
Wout Poels nog als jong wielren-
nertje, niemand had toen gedacht
dat hij zo ver zou komen.” Want
uiteindelijk is niet alleen talent
maar vooral karakter bepalend
voor een topsportcarrière. En laat
Poels dat nu net hebben. De stam-
gasten in het Wielercafé hebben
daar terecht luid applaus voor over.

Er was ook een Vlaming naar het Wielercafé gekomen: „Belgische kranten schrijven veel meer over wielrennen dan jullie.”  foto Roger Dohmen


