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Klimmen met  Wout Poels

Op Hemelvaartsdag (2 juni) wOrdt de 8ste steven rOOks ClassiC geOrganiseerd. 
Fiets is naamgever én spOnsOr van Het klimklassement. samen met 
parCOursbOuwer aart vierHOuten en de klimrelevatie van Het vOOrseizOen wOut 
pOels verkende Fiets’ pieter van der meer de klimmetjes.

TeksT: Pieter Van der Meer / FoTo’s: robert Van Willigenburg

lange klim op: de St. Andreus, wat ook de naam van 

het dorpje is waar je naar toe klimt. “Deze zit in de 

route van de 110 kilometer en de 160 kilometer”, zegt 

Aart. Wout peddelt gemakkelijk omhoog met een hoog 

ritme. “Lekker klimmetje, Aart.” Het is een vrij lange 

klim, precies zoals Wout ze graag heeft. “Ik houd wel 

van lange klimmen waar ik dan langzaam naar voren 

kan schuiven. Of veel op elkaar volgende klimmetjes. 

Als het maar zwaar is.”

tHunderstruCk
Als we bijna boven zijn klinkt er muziek uit de achter-

zak van Wout. Het is Thunderstruck van AC/DC, zijn 

ringtone. “Goed voor de moraal”, grijnst Wout bij de 

eerste gitaartonen uit zijn telefoon. Toch laat hij zich in 

de koers niet door ploegleider Hilaire Van der Schueren 

bellen om een beetje moraal te krijgen. In de klim krijgt 

hij dat van andere dingen. “Als ik iedereen kan lossen 

op de klim geeft me dat wel moraal. Vooral als je met 

een grote groep onderaan begint en steeds meer ren-

ners moeten lossen”, zeg hij zichtbaar genietend bij de 

gedachte dat de renners achter hem moeten afzien. Het 

is geen droomscenario waar hij het over heeft, want het 

is al vaak werkelijkheid geworden. De pas 23-jarige 

renner heeft al meerdere malen laten zien dat hij bergop 

met de besten mee kan. Hij viel dit voorjaar op om zijn 

klimcapaciteiten in de Ronde van de Middellandse Zee 

en de Tirreno-Adriatico. In de Tirreno won hij zelfs 

bijna een etappe, maar werd op de streep net voorbijge-

gaan door Philippe Gilbert.

media-aandaCHt
En ineens wist iedereen wie Wout Poels was. Zelf is de 

jonge renner wel verbaasd over de plotselinge aandacht 

voor hem. “Vorig jaar reed ik al een goed seizoen 

Op een parkeerplaats in het Belgische dorpje 

Dalhem haalt Wout Poels zijn blinkende fiets 

uit zijn auto. “Ik heb gisteren mijn fiets nog 

schoongemaakt.” Maar hij ziet de buien om 

ons heen al hangen. “Ik denk dat het poetsen voor niks 

is geweest.” De Vancansoleil-renner rijdt niet op de 

Ridley waarmee hij de volgende dag de Brabantse Pijl 

zal rijden, maar zijn trainingsfiets is wel identiek. Wout 

heeft met het oog op de koers beloofd rustig aan te 

doen op de klimmetjes van de Steven Rooks Classic in 

de Voerstreek. Maar met Wout Poels ben je nooit hele-

maal zeker van die belofte.

‘de drOllenvanger’
Vorig jaar won Wout het klimklassement van de Steven 

Rooks Classic, wat vanaf dit jaar het Fiets Klimklasse-

ment heet (zie kader). Hij reed toen de 160 kilometer 

van de Belgische klimclassic. Een mooie route, volgens 

Wout. Hij traint hier vaak met zijn fietsmaat Reinier 

Honig. “Hij is een beetje mijn gids hier, want ik woon 

zelf in Noord-Limburg.” Elk jaar verkennen zij samen 

de route van de Steven Rooks Classic wel een keer. De 

parcoursbouwer zelf rijdt dan niet mee. “Ik houd die 

jongens niet meer bij”, zegt Aart Vierhouten. “Ik zeg 

dan wel tegen ze dat de route nu via Spa loopt en dan 

weten ze dat. Als ze onderweg nog iets tegenkomen, 

dan geven ze dat weer aan mij door.”

In de route van 160 kilometer zitten bekende beklim-

mingen als de Redoute en de Drolenval (die Wout ‘de 

Drollenvanger’ noemt), maar ook veel onbekend ter-

rein. “We kwamen hier op klimmen die we nog nooit 

hadden gezien. Zelfs Reinier Honig, die hier toch wel de 

weg kent, zei dat hij bepaalde mooie klimmetjes nog 

nooit op was geweest”, zegt Wout. Vanuit Dalhem 

stuurt Aart ons met de kaart in zijn hand rechtsaf een 
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paspOOrt
Naam: Wout Poels 
Woonplaats: Blitterswijck 
Geboren: 01-10-1987
Voornaamste prestaties
2008 Eindklassement Vuelta Cyclista 
a León
2009 Winnaar Marco Pantani Trofee 
in Ronde van Murcia
2010 2e bergklassement Ronde van 
Zwitserland
Winst vierde etappe Tour de L’Ain
2e eindklassement Tour de L’Ain
Winst vierde etappe Ronde van 
Groot-Brittannië
42e WK wegwielrennen Melbourne 
2011 3e eindklassement Ronde van de 
Middellandse Zee
4e eindklassement Ronde van Murcia
2e vierde etappe Tirreno-Adriatico
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1. Klimmen is de specialiteit van Wout 

Poels.

2. ‘ Rijd jij echt zo hard naar boven?’

3. Pieter en Aart genieten in het wiel van 

Poels op de klimmetjes van de klimclassic. 

Zeker als je hem kunt volgen.

met twee overwinningen en een goed WK. Dit jaar heb 

ik nog helemaal geen overwinning op mijn naam staan, 

maar de koersen waar ik nu goed reed zijn toch wat 

bekender bij de meeste mensen en die krijgen ook meer 

media-aandacht.” Verrast van zijn klimkwaliteiten was 

hij niet, maar dat zal hij, bescheiden als hij is, niet van 

de bergtoppen schreeuwen. Wout laat liever zijn benen 

spreken. Hij trapt op een hoge frequentie naar boven. 

Rechts voor ons zien we in het dal de mijntorens van 

Blegny liggen. Wij blijven even boven op de heuvel fiet-

sen over een vlak en open stuk waar de wind vrij spel 

heeft en vooral op de iele gestalte van Wout. Achter 

hem hoef je niet te proberen uit de wind te zitten. Zijn 

shirt met lange mouwen klappert zenuwachtig in de 

wind. Hij vertelt dat hij laatst nieuwe armstukken 

nodig had, maar de verkeerde maat kreeg. “Ik kreeg 

maatje XS, ik zeg: ik moet XXS hebben, dat is mijn 

maat.”

drinkrietjes als benen
We rijden even later van de route af door naar Bolland 

waar we een bord met ‘Déviation’ negeren en langs 

wegwerkers over een opgebroken weg rijden. Op 2 juni 

ligt hier als het goed is een mooie laag asfalt. De goot 

ligt er al strak bij, merkt Wout op. “Zo recht als de 

benen van Wout Poels”, zegt Aart over zijn oud-ploeg-

genoot. “Dat mag ook wel eens gezegd worden”, zegt 

Wout. “Kijk, het zijn dan misschien maar smalle po-

tjes, maar het is wel een en al spier.” Hij lacht erbij. Het 

lijkt ook een grap wat Wout met die drinkrietjes als 

benen kan aanrichten op een klim.

Eigenlijk rijden we dit stukje tegen de route in, maar 

Aart wil ons ook graag een klimmetje uit de 160 kilo-

meter route van de Steven Rooks Classic laten zien. 

Daarvoor rijden we even door de wat grotere plaats 

Hervé om weer in het mooie glooiende landschap uit te 

komen. Je zit hier net over de grens met Nederland, 

maar het voelt alsof je veel verder weg zit. Dat in dit 

‘IK moet XXS hebben, Dat IS mIjn maat’ 
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gedeelte van België principieel Frans wordt gesproken, 

helpt daar ook wel bij. Na wat op en af kilometers 

komen we bij de klim met de naam ‘Les Waides’, een 

beklimming van 2,5 kilometer met een maximaal stij-

gingspercentage van 14 procent. Het klimmetje begint 

voorzichtig maar al behoorlijk stijgend. De hoogteme-

ters in dat eerste stuk daal je eigenlijk gelijk al weer af 

om aan het serieuze deel van de klim te beginnen. In 

dat dalletje zet Wout even aan en met de daalsnelheid 

nog in zijn fiets poeft hij omhoog. Hij is meteen ook 

goed weg. “We worden hier even weggezet”, zegt Aart. 

In de verte zien we de lange benen licht naar boven 

draaien. Even de benen prikkelen voor morgen, ver-

klaart Wout boven op het klimmetje.

sCHuilen
Nog voor we het hoogste punt van het klimmetje heb-

ben bereikt stoppen we even om te schuilen bij een 

oude boerenschuur. Wout mag het een dag voor de Bra-

bantse Pijl niet koud krijgen door de regen, dus stelt 

Aart om de auto, die een paar kilometer verderop is 

geparkeerd, te halen. “Ja, daar staan we dan, in België, 

in de regen”, zegt Wout even later droogjes. Hij staat 

wel goed in het hoekje tegen een grote schuurdeur met 

uitzicht op de top van de klim, iets verder weg. “Hier 

ben je er nog niet, pas daar bij die bomen daar in de 

verte is het weer vlak. Dit is geen La Redoute, maar hij 

is wel lastig.” Zijn belangrijkste klimtip voor de deelne-

mers aan de Steven Rooks Classic die over het klimme-

tje moeten: “Je kunt het beste altijd je eigen tempo rij-

den, als je met een groep meegaat die net te hard rijdt 

dan blaas je jezelf al gelijk op. En de juiste versnelling 

is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat is natuurlijk een 

beetje afhankelijk van hoe steil de klim is en wat je 

lekker vindt voelen. Ik vind het zelf lekker om lekker 

licht te trappen. Als het niet meer gaat dan kun je 

zwaarder of lichter gaan trappen, vaak maakt het dan 

niet zoveel meer uit wat je doet.”

Fiets klimklassement
Het Fiets Klimklassement tijdens de Steven Rooks Classic op 2 juni is uniek bij een dergelijk evenement. Wout Poels mocht zich vorig jaar de klimkoning noemen in de Belgische 
klimclassic. Op verzoek van deelnemers is er dit jaar ook een klimklassement gemaakt in verschillende leeftijdscategorieën. Zo wordt er behalve een klassement voor promi-
nenten en profs ook een klassement opgemaakt voor dames, jongeren onder de 23 jaar, heren tot 49 jaar en heren 50+. “Waarom niet?”, zegt organisator Mirjam Langedijk van 
MIR Sportmarketing. Ze is erg blij met Fiets als mediapartner bij de classic, omdat de lezers van Fiets ook tot de doelgroep behoren. “Bij het klimklassement willen we iedereen 
zich een klimmer laten voelen. Deelnemers worden verwend van start tot finish, zoals een prof dat ook heeft.” 
Er doen 6000 deelnemers mee en dat is volgens haar echt het maximum. “Je wilt toch als je La Redoute op gaat gewoon omhoog kunnen fietsen en niet halverwege moeten 
lopen omdat er voor je wordt gelopen.” Het parcours is volgens Aart ook onderscheidend. “Het is lastig, uitdagend. Je voelt je echt een klimmer als je dat allemaal volbracht 
hebt aan de finish in Maastricht.”
www.stevenrooksclassic.nl
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