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NIEUWSBRIEF nr. 3 okt 2012 

 

Deze Nieuwsbrief is bestemd voor fans en 
sponsoren van de Wout Poels fanclub. 

 

In deze Nieuwsbrief o.a.: 
* Wout Poels Fanclubdag 27 oktober te Blitterswijck 
* Terugblik Wout Poels VIP Centre WK Valkenburg met foto’s 
* De Henk Poels Memorial toertocht 
* En toen was het even stil 
 

Een schok door wielerland! 
 
En toen was het even stil. Na de geruchtmakende onthullingen rondom Lance 
Armstrong en zijn knechten en de doping erkenning van een Rabobankrenner 
kwam het bericht dat de Rabobank stopt als sponsor voor de profwielrenners. 
Ongelooflijk jammer, maar wel begrijpelijk.  Armstrong heeft de wielerwereld 
laten exploderen. Dopingzondaars moeten worden aangepakt. Geen pardon! 
 
De nieuwe generatie renners, waaronder Wout Poels, rijdt veel schoner dan de 
renners uit de tijd van Armstrong. Dat zie je aan de koersen! Laten we hopen 
dat de huidige explosie voor deze generatie een waarschuwing is en dat ze de 
strijd uitmaken op de pedalen. Niet met verboden stimulerende middelen maar 
op eigen kracht. Als dat lukt gaan we nog veel genieten van het nieuwe 
wielrennen. De fanclub van Wout Poels blijft Wout en de wielersport steunen. 
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Gezondheid van Wout 
 
Goed nieuws van Wout. Het gaat goed met hem. Wat heeft Wout veel 
meegemaakt in korte tijd! In de aanloop naar de Tour de France groeide Wouts 
vorm en liet hij uitstekende resultaten zien. Het begin van de Tour de France 
was sterk tot die fatale massale valpartij op vrijdag 6 juli tijdens de etappe naar 
Metz. Nu, drie maanden later, is Wout weer zover hersteld dat hij de trainingen 
heeft hervat. Zeer gemotiveerd werkt hij aan een come-back. Hij verheugt zich 
op de fanclubdag aanstaande zaterdag en wil graag met de toerrenners 
meefietsen tijdens de naar zijn vader vernoemde toertocht.  
 

Henk Poels Memorial toertocht 
 
Tijdens de Wout Poels fanclubdag van zaterdag 27 oktober is Wout natuurlijk 
het middelpunt. De fanclubdag begint met een bijzondere toertocht: de Henk 
Poels Memorial toertocht. Vernoemd naar de begin dit jaar overleden grootste 
fan en vader van Wout, Henk Poels. De vijftig kilometer lange toertocht is 
uitgezet door bestuurslid Theo Bos. De tocht is voor iedereen opengesteld met 
een sport- of racefiets. Het startsein wordt om 10.30 uur gegeven op het 
dorpsplein te Blitterswijck onder de grote blauwe Vacansoleil boog  door de 
moeder van Wout, Wilhelmien Poels-Berden.  Deelnemers kunnen zich na 
afloop douchen in de kleedruimtes van BVV’27 Blitterswijck. 

 
 

Wout is zaterdag het middelpunt van de Wout Poels fanclubdag. 
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Tweede Wout Poels fanclubdag  
zaterdag 27 oktober te Blitterswijck 
 
Zaterdag 27 oktober wordt voor de tweede keer de Wout Poels fanclubdag 
gehouden in zijn woonplaats Blitterswijck. Voor Wout Poels was het afgelopen 
jaar er een van hoogte- en dieptepunten. Alle fans en sponsoren maar ook 
andere geïnteresseerden zijn van harte welkom en aanmelden is niet nodig! 
 
De eigenlijke fanclubdag begint ’s middag om 13.00 uur. Op en om het 
dorpsplein en in café De Zwart in Blitterswijck zijn talrijke activiteiten voor jong 
en oud. Zo is er een groot springkussen, zijn er mountainbike demonstraties en 
is er een heuse fietssimulator waar sportievelingen de Alpe d’Huez kunnen 
bestijgen. Peter Winnen toont zijn nieuwe fiets bij een stand van Kika, het 
fonds voor nader onderzoek ter bestrijding van kinderkanker, dat meelift met 
het succes van de witte Winnen fiets. 
Natuurlijk wordt ook dit jaar de fan van het jaar gekozen via het spel Petje-op 
petje-af. Blijft Hay Hermkens uit Meerlo de fan van het jaar of krijgt hij een 
opvolger. Burgemeester Hans Gilissen van de gemeente Venray is ook van de 
partij en hij zal op zeker moment een prachtig airbrusch schilderij van Wout 
Poels gaan veilen. Dit schilderij is gemaakt door fan Paul van Sambeek uit 
Boxmeer.  Onder de vele gasten is ook ploegleider Michael Cornelissen van de 
Vacansoleil-DCM ploeg. De presentatie is wederom in handen van de 
charmante Gerda van Stelten. 
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Fan blijven (worden) in 2013! Natuurlijk 
 
Tijdens de Wout Poels fanclubdag kunnen fans zich opgeven voor het fanclub 
lidmaatschap voor het volgende jaar (2013) en tien euro betalen. Maar…. u 
kunt het uzelf en de fanclub ook gemakkelijk maken door een machtiging te 
tekenen zodat jaarlijks automatisch tien euro wordt afgeschreven van uw 
bankrekening. Hierdoor blijft u jaarlijks automatisch fan en hoeft u zich niet af 
te vragen of u nu wel of niet betaald heeft. Op de fanclubdag is daar alle 
informatie over te krijgen bij de stand van de fanclub. 
 
Bij deze stand kunt u ook gratis Vacansoleil petjes krijgen, stickers en posters. 
Ook zijn er natuurlijk de enige echte gele fanclub t-shirts te koop voor € 15,- 
per stuk. 
 
 

Het Wout Poels Vip Centre bij de Van 
Tienhovenmolen was een topper! 
  
Het exclusieve Wout Poels VIP centre langs het circuit van het WK wielrennen 
in Valkenburg op zondag 23 september is een groot succes geworden. 
Tweehonderd fans en sponsoren hebben genoten van de prachtige ambiance, 
de sport en de culinaire hoogstandjes.  
Het VIP Centre was gevestigd op de heuvel bij de Van Tienhovenmolen, op het 
plateau van Margraten langs de weg van Bemelen naar Sibbe. 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 van de fanclub Trafficon uit Roermond. Oud-
profwielrenner Peter Winnen uit Venray gaf als analist deskundig commentaar 
en versloeg de finale uitstekend in samenspraak met onze presentatrice Gerda 
van Stelten. Hierbij enkele foto’s. 
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Enkele sfeerbeelden van ons VIP-centre met de fan van het jaar 2011, Hay Hermkens, in 

het midden 
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Gerda van Stelten en Peter Winnen becommentariëren het verloop van de wedstrijd. 
Yvonne Winnen kijkt belangstellend toe.  

 
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 
Webredacteur: Ido Hoeijmakers 


