
 

 
 

 

Wout Poels VIP centre tijdens 
WK Wielrennen in Valkenburg 
 

Het exclusieve Wout Poels VIP centre langs het circuit van het WK wielrennen 
in Valkenburg op zondag 23 september komt er definitief. In samenspraak met 
Wout Poels, die vanwege de opgelopen blessures tijdens de Tour de France 
niet aan het WK kan deelnemen, heeft het bestuur van de fanclub besloten het 
Wout Poels VIP centre toch in te richten voor sponsoren en fans. Wout Poels 
zal daar dan aanwezig zijn als gast. Het wordt het eerste officiële optreden van 
de sympathieke Vacansoleil-DCM renner na de onfortuinlijke val in de Tour de 
France. 
 
Dat VIP centrum komt op de heuvel bij de Van Tienhovenmolen, op het plateau 
van Margraten langs de weg van Bemelen naar Sibbe aan het adres  Gasthuis 
79 te Wolfshuis-Bemelen. Een unieke locatie!  
 
De fanclub heeft dat kunnen realiseren in samenwerking met de eigenaar van 
de molen, de Stichting Het Limburgs Landschap, en ondernemer/sponsor 
Trafficon Roermond. 
 
De profrenners passeren de  Van Tienhovenmolen tijdens de finale van het WK 
liefst tien keer. De rest van het verloop van de wedstrijd is te volgen op grote 
tv-schermen. Oud-profwielrenner Peter Winnen uit Venray heeft zich bereid 
verklaard als analist hierbij aanwezig te zijn. De fans en sponsoren krijgen de 
hele dag eten/drinken van de beste kwaliteit dankzij  Culinair Creatief Ruud 
Welbers uit Venray. 
 
De toegang tot het VIP centra is alleen mogelijk voor sponsoren en leden van 
de Wout Poels fanclub. Een fanclublidmaatschap kost slechts € 10 per jaar. 



Vanuit Blitterswijck rijden zondag 23 september bussen naar Valkenburg. De 
kosten van busreis en het verblijf in het VIP centre inclusief eten en drinken 
bedragen slechts € 37,50. Voor jeugdleden gelden bijzondere prijzen. Voor fans 
die op eigen gelegenheid gaan geldt een prijs van € 25. Houdt er rekening mee 
dat het circuit vanaf ’s morgens acht uur is afgesloten. 
Fans kunnen zich vanaf heden inschrijven om gast te zijn in dit unieke VIP 
centre om getuige te zijn van een wielerwedstrijd op wereldniveau. Inschrijven 
al fan is het hele jaar ook gelijk. Dat inschrijven kan via 
norbertpoels@hotmail.com Nader informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat 
in Meerlo:  0478698241 of 06-29479110. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:norbertpoels@hotmail.com

