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NIEUWSBRIEF 2 – april 2015 
 

 
De fanclub gaat ook wederom dit jaar naar 
de Waalse Pijl om Wout aan te moedigen. 
Zoals ook in voorgaande jaren rijden we 
met een touringcar direct naar de finish 
locatie op de muur van Huy (België) waar de 
renners meerdere keren voorbij komen.  
 
Als je mee wilt kun je je opgeven via de 
website. We hebben een bus met vijftig 
zitplaatsen. Er wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van 10 euro p/p voor 
geregistreerde fans en 20 euro voor niet-
leden (die hierdoor ook direct lid zijn van de 
fanclub). 
 
Het vertrek staat gepland om 9.00 uur vanaf het dorpsplein in Blitterswijck en 
vertrekken in Huy een uur na de finish en verwachten rond de klok van 20 uur 
weer terug te zijn in Blitterswijck. 
 
Aanmelden kan eenvoudig via http://www.woutpoels.nl/aanmelden-activiteit  
Ook is het mogelijk om je op te geven bij Café De Zwart in Blitterswijck 
(contante betaling). 

http://www.woutpoels.nl/aanmelden-activiteit
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Wout Poels was iedereen te slim en te snel af tijdens de rit van Indicatore naar 
castelraimundo in Tirreno-Adriatico. Vlak voor de top van de laatste 
beklimming sprong hij weg. Met een kleine voorsprong dook Wout de laatste 
afdaling in waarbij hij de nodige maar verantwoorde risico’s om zijn voorsprong 
te behouden. Met zijn vingers wijzend naar de naam Sky op zijn shirt en 
vervolgens met beide handen trots de lucht in passeerde hij de kalklijn. 
 
Wout Poels won de rit en werd meteen leider in het algemeen klassement. Hij 
glunderde en nam met veel genoegen de zoenen van de twee Italiaanse ronde 
missen in ontvangst. De champagne spoot meters uit de grote fles.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En de duizenden supporters die de demarrage en de snelle afdaling op het 
puntje van de stoel hebben gevolgd, sprongen op. Wat een feest. Een prestatie 
van wereldformaat waar wij als fanclub natuurlijk erg trots op zijn. Wout klasse 
gedaan!!! 
 
Enkele seconden na de prachtige overwinning van Wout twitterde voorzitter 
Jos Waals: “Wat een versnelling, wat een afdaling, wat een finish. Niet alleen 
staan wij op ons kop maar heel wielrennend Nederland en Italië” 
 
De media waren lyrisch na de overwinning van Wout. Pagina grote foto’s van 
Wout op het moment dat hij de finish passeert of met een grote fles 
champagne in zijn hand.  
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De Telegraaf meldt: “Woutje wordt Wout” en Dagblad De Limburger kopte: 
“Supermooie dag voor Poels”. De renner uit Blitterswijck heeft laten zien welke 
waarde hij voor de Sky-ploeg heeft. “Toen bekend werd dat ik de overstap ging 
maken naar Team Sky, had iedereen zijn mening. Wat ik daar te zoeken had. Ik 
zou er geen kansen krijgen. Nou je ziet het”, liet Wout trots weten. 
 
Tenslotte Telegraaf verslaggever Raymond Kerckhoffs: “Hoewel Poels in de 
sneeuw naar het 1.675 meter hoge skioord Terminillio zijn blauwe leiderstrui 
verloor, leerde hij in 24 uur wel wat het betekent om de kapitein te zijn van het 
keurkorps Team Sky. Hoe volwassenen Woutje zich in die uren gedroeg en hoe 
relaxed hij met zijn positie omging, bewijst dat hij enorm grote stappen heeft 
gezet. In deze Tirreno is Woutje definitief Wout geworden en mag hij na deze 
week verder omhoog kijken”.  
 

 
Hierbij mijn eerste column welke ik geschreven heb om mijn fans op de hoogte 
te houden van mijn ervaringen in de koers. Ik zal dit het komende jaar vaker 
gaan doen. 
 
Overstap naar Team Sky 
Het seizoen is alweer een paar maanden oud en de eerste wedstrijdkilometers 
zitten in de benen. Afgelopen winter zijn er een aantal verschillende dingen 
veranderd ten opzichte van vorig jaar. Belangrijkste is natuurlijk dat ik de 
overgang heb gemaakt naar Team Sky. Soms komen er dingen in je carrière 
voorbij waar je geen nee tegen kunt zeggen. Dit was zo’n kans, ik heb er lang 
over na moeten denken of ik deze kans moest pakken of niet. Bij mijn vorige 
ploeg OPQS had ik het namelijk ook goed naar mijn zin, waarom veranderen als 
je goed zit? Ik denk dat Team Sky mij als renner nog een stap kan laten zetten. 
Team Sky heeft natuurlijk erg veel ervaring met het ronde werk en wil dat net 
ook mijn ding zijn! Hopelijk kan ik over een paar jaar zeggen dat dit de juiste 
keuze is geweest, maar in de toekomst kijken kan niemand.  
 
Hoogte stage Zuid Afrika 
Tot nu toe heb ik het erg goed naar mijn zin en draaien de benen ook echt 
goed. Zo ben ik deze winter ook voor het eerst op hoogte stage geweest in Zuid 
Afrika samen met Chris Froome.  
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Dat was echt een hele mooie 
ervaring maar ook erg 
leerzaam. Het is altijd mooi om 
met één van de beste ronde 
renners ter wereld te trainen, 
maar nog mooier is als je één 
op één met ze kunt 
samenwerken.  
 
Vervolgens heb ik mijn eerste 
wedstrijdkilometers gemaakt in 
de ronde van Oman. Oman wie 
kent het niet, juist ja zo’n rijke 
oliestaat die het ook wel mooi 
lijkt om een wielerkoers te 
hebben. Moet eerlijk 
bekennen, het was een mooie en goed georganiseerde wedstrijd! Over de 
wedstrijd zelf kan ik kort zijn. De benen draaiden niet slecht maar had er meer 
van verwacht. De ploeg reed fantastisch voor mij, helaas kon ik niet een super 
kort klassement rijden en strandde ik op de 15e plek. Niet slecht, maar had op 
hoger ingezet vooraf! 
 
Overwinning in Tirreno Adriatico 
Vervolgens reed ik de “Tirreno”. Een schitterende koers in Italië waar ik al vaker 
goed heb gereden. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat deze koers in mijn straatje 
past! Ik keek erg uit naar de start omdat dit mijn eerste wedstrijd samen met 
Chris Froome zou worden. Ik ben er echt op gebrand om naar de Tour de 
France te gaan. Voor mij erg belangrijk dat ik goed rij maar wat even zo 
belangrijk is om binnen de “Tour ploeg” te passen! Samenwerken in zo’n koers 
is een sleutel binnen de ploeg, en wanneer je niet in die ploeg past lig je eruit. 
Helaas kon Froome niet starten wegens ziekte, jammer voor het team. Aan de 
andere kant bood dit binnen de ploeg weer kansen voor o.a. mijzelf en andere 
ploeggenoten om zelf wat te kunnen laten zien. Ik startte de proloog goed en 
kreeg de kans om voor een klassement te gaan. In de vierde etappe heb ik mijn 
slag geslagen. Demarreerde op de slotklim net voor de top, ging als een 
bezetene naar onder en won de rit en pakte de leiding in het klassement. Dit 
had ik vooraf niet durven dromen om zo vroeg in seizoen al een mooie 
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overwinning te pakken. Dit is altijd mooi, maar zeker wanneer je net nieuw 
bent binnen de ploeg! En het gevoel van winnen, dat went nooit! De dag erna 
verloor ik mijn trui helaas op een aankomst bergop. De benen gingen niet 
harder en had echt alle zeilen bijgezet maar dat mocht niet baten. In de 
afsluitende tijdrit maakte ik gelukkig nog wat plaatsen goed en steeg weer naar 
de 7e plek in het algemeen klassement. Voor mij persoonlijk een goede 
prestatie! Vooral wanneer je bedenkt dat je naar een koers gaat om te moeten 
knechten en vervolgens kom je thuis met een hele mooi overwinning en een 
dag aan de leiding te hebben gereden. 
 

 
 
Ronde van Catalonië  
Afgelopen week heb ik de ronde van Catalonië gereden. We stonden echt met 
een ijzersterke selectie aan het vertrek. En ik moet eerlijk zeggen, dat is wel 
cool! Het plan was duidelijk, het eindklassement winnen! We kwamen de 
eerste dagen als ploeg goed door. Enig minpuntje, na etappe één stonden er al 
drie renners met een voorsprong van 2.40min. Tja, dat moesten we 
rechttrekken maar het waren nu ook weer geen slechte renners een hele 
opgave dus. De ploeg reed fantastisch en met Richie Porte kwamen we steeds 
dichterbij in het klassement. Met nog twee ritten te gaan pakte Porte de 
leiding! Een hele prestatie op zichzelf omdat de drie zo’n enorme voorsprong 
hadden. Maar de koers was nog niet gedaan. De concurrenten zaten ons op de 
hielen met een paar seconden achterstand. We controleerden twee dagen lang 
en namen de trui mee naar huis. Porte reed een schitterende wedstrijd en was 
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echt sterk, en wij konden als ploeg ons steentje bij dragen en dat voelde toch 
wel echt goed! 
 
Programma komende weken 
Nu ben ik onderweg naar Tenerife voor een hoogtestage. Ben hier nog nooit 
geweest en ben benieuwd hoe het daar is. We zijn hier met een vijftal renners 
van de ploeg inclusief begeleiding. Ik heb het tot nu toe echt goed naar mijn zin 
bij Team Sky. Het is echt mooi om op het hoogste niveau te fietsen en begeleid 
te worden en zo je sport te kunnen bedrijven. Niets word aan het toeval over 
gelaten en niets is teveel gevraagd. Nu zit ik nog met een fris koppie in het 
vliegtuig, hoorde verhalen dat het over een paar dagen anders zal zijn na de 
trainingen. Ik zeg knallen! 
 
 
Na de hoogtestage zal ik me 
aansluiten bij het team dat de 
Amstel Goldrace zal gaan 
rijden. Altijd weer een 
speciale wedstrijd om in je 
eigen provincie te mogen 
koersen. Vervolgens rijd ik de 
Waalse Pijl waar weer een bus 
van de fanclub naar toe zal 
gaan. Kan Team Sky ook 
kennis maken met mijn 
aanhang! Daarna rijd ik de 
Ronde van Romandië. Voor 
degene die er niet bij kunnen 
zijn in de Amstel Gold Race, 
tot op de muur van Huy  ! 
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6 – 16 april  Hoogtestage Tenerife 
19 april  Amstel Gold race 
22 April  Waalse Pijl 
28 apr - 3 mei Ronde van Romandië (Zwitserland) 
 

 
Als Wout wordt geselecteerd om met Team Sky de Tour de France te rijden 
organiseert de fanclub een busreis naar de start van ’s werelds grootste 
sportevenement in Utrecht. En wel op 4 juli 2015. Wij zijn op dit moment bezig 
om een leuk programma hiervoor samen te stellen. Volg het nieuws op de 
website. Gaat Wout Chris Froome helpen aan zijn volgende touroverwinning? 
Het zou zo maar kunnen.   
 
Finish Tour de France in Parijs 
Naast de busreis naar de start van de Tour 
de France zullen wij ook weer met een bus 
naar de finish van de Tour de France gaan 
in het hartje van Parijs op zondag 26 juli. 
Voor de invulling van het programma van 
deze dag hoort u later meer. 
 

Noteer alvast in de agenda: de Wout Poels fanclubdag vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 17 oktober. Naast de jaarlijkse toertocht samen met Wout zullen wij 
ook dit jaar de geslaagde E-bike tocht gaan prolongeren. Heeft u nog andere 
leuke ideeën voor de fanclubdag? Stuur deze dan naar fanclub@woutpoels.nl 
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Het fanlidmaatschap kost 10 euro per jaar. Voor de fans die een automatische 
machtiging hebben ingevuld zal begin februari de jaarlijkse fanbijdrage worden 
geïncasseerd. 
 
Fans kunnen zich altijd aanmelden via de website of een mail te sturen naar 
fanclub@woutpoels.nl. 
 
Mocht u de bijdrage nog niet hebben betaald dan kunt u dit op twee manieren 
doen: 

1) De bijdrage van 10 euro overmaken op rekeningnummer NL35 RABO 
0130 4203 87 o.v.v. contributie 2014 + e-mail adres en wij registreren 
u direct als fan! 

2) Door een machtiging in te vullen wordt jaarlijks automatisch tien euro 
overgemaakt naar de fanclub en krijgt u alle informatie van de fanclub 
en kunt u profiteren van de aanbiedingen van de fanclub. 

 
O ja, jeugdleden betalen slechts het symbolisch bedrag van één euro per jaar. 
Vele van jullie hebben het afgelopen jaar een machtiging ingevuld.  
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In ons clubhuis café De Zwart te Blitterswijck zijn t-shirts in alle maten 
verkrijgbaar. Ook kindermaten. Ze kosten vijftien euro per stuk. Ook zijn de 
Wout Poels fanclub vlaggen hier verkrijgbaar. Het telefoonnummer van ons 
clubhuis is: 0478-531230 (Roy Gooren). 
 
De nieuwe prachtige polo’s zijn gereed en te koop bij ons clublokaal in 
Blitterwijck. Voor slechts 15 euro hebben leden een polo in hun bezit. 
 
Gratis verkrijgbaar bij het clublokaal: Wout Poels fanclub caps en sinds kort de 
speciale blauwe sleutelhanger met led verlichting en de tekst: Fanclub Wout 
Poels, SKY is the Limit! 
 
Met sportieve groeten, 
 
Bestuur fanclub Wout Poels 
Jos Waals, voorzitter 
René Poels, secretaris 
Norbert Poels, penningmeester 
en Theo Bos, Joost Bos, Roy Gooren, Pieter van de Water en Kim Deenen-van 
Summeren 
Webredacteur: Ido Hoeijmakers 


