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NIEUWSBRIEF nr. 4 Jan 2013 
In deze Nieuwsbrief: 

*Wout Poels: “Ik sta te popelen om van start te gaan” 
*Poels maakt documentaire over Poels 
*Fanclub Wout Poels in de startblokken 
*Wout even voor de klas 
*Fans: denken jullie aan de contributie? 
*De website voor het laatste nieuws 

 
WOUT POELS: “Ik sta de popelen om van start te gaan”. 
 
Goed nieuws over Wout Poels. Hij is hersteld en werkt hard aan de terugkeer in het peloton. 
Op 14 februari verschijnt hij aan de start van de Ronde van Algarve (Portugal). Dat is de 
eerste test. De inspanningstest vorige week in het ziekenhuis van Weert heeft Wout goed 
doorstaan. “Het gaf mij extra vertrouwen”, zegt Wout Poels. De afgelopen maanden heeft 
hij al meer dan drieduizend kilometer getraind. Op dit moment verblijft Poels op 
trainingskamp met de ploeg in Benidorn (Spanje).  “Ik voel dat ik weer goed in mijn vel zit en 
een sportlichaam begin te krijgen”, aldus de man uit Blitterswijck die bulkt van de ambities. 
“Over een maand weet ik waar ik sta. Ik wil dit jaar in elk geval de Waalse Pijl gaan rijden en 
mij verder richten op de Tour de France”. 
 

Fanclub Wout Poels staat weer in de startblokken 

 
De fanclub van Wout Poels is ook klaar voor het nieuwe seizoen van Vacansoleil-DCM 
profwielrenner Wout Poels. Donderdag 3 januari kwam het bestuur van de fanclub bijeen. 
Aan het einde van de bijeenkomst schoof de hoofdpersoon, Wout, zelf ook even aan tafel 
om bij te praten en zijn plannen voor 2013 toe te lichten.  Wout oogde goed en heeft er 
enorm veel zin in . Bestuurslid en kastelein Roy Gooren heeft de klimop van de voorgevel 
van café De Zwart in Blitterswijck, het clublokaal van de fanclub, laten verwijderen. “Als 
Wout in de tour goed presteert kleurt de voorgevel van mijn café helemaal geel”, aldus 
kastelein/bestuurslid Gooren. 
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Voorzitter Jos Waals hoopt dat de opgeknapte Wout het publiek weer kan laten genieten 
van mooie wielersport; spannende massasprints en spannende bergetappes; uitputtende 
tijdritten en feestelijke kermiskoersen. “Daar waar mogelijk zullen fans langs het parkoers 
staan”, aldus Waals. Mogelijk gaat een delegatie van de fanclub naar de Ronde van Algarve 
en er komt weer een bustocht naar Huy waar de Waalse Pijl wordt verreden. Bovendien zijn 
er plannen om de nachtaankomst van de Tour de France in Parijs bij te wonen en wordt 
momenteel onderzocht of er mogelijkheden zijn per vliegtuig met de fanclub naar het WK 
Wielrennen in Italië te gaan. Wat betreft de verwachtingen is de voorzitter niet 
pessimistisch. “Wout is een erg professionele topsporter die zorgvuldig met zijn lichaam 
omgaat. Hij heeft zich niet geforceerd maar zijn lichaam en geest alle tijd gegund om weer 
op topniveau te kunnen presteren.” De Wout Poels fanclub telt inmiddels zo’n driehonderd 
betalende fans en dertig sponsoren. 
   
 

 
 
Foto links: Het bestuur bijeen in clublokaal Café De Zwart te Blitterswijck: v.l.n.r. Joost Bos, 
René Poels, Jos Waals, Pieter van de Water, Theo Bos en Ido Hoeijmakers. Op de foto 
ontbreken de bestuursleden Roy Gooren en Norbert Poels. 
Foto rechts: Wout Poels schoof donderdagavond even aan bij het bestuur van de fanclub: 
v.l.n.r. Jos Waals, Theo Bos, Ido Hoeijmakers, Wout Poels, Roy Gooren en Joost Bos. 
 

Poels maakt document van Poels 
 
Deze kop stond donderdag 10 januari in Dagblad De Limburger. Het eerste trainingsritje van 
Wout Poels op de hometrainer. De eerste trainingsrit van de Vacansoleil renner op de fiets. 
De eerste inspanningstest na zijn zware val in de vorige Tour de France. Het is binnenkort 
allemaal te zien in een documentaire die cineast Marijn Poels maakt over zijn neef Wout 
Poels. Een bijzondere samenwerking die tot stand kwam na een idee van hoofdredacteur 
van L1 radio en TV, Leo Hauben. De neven Wout en Marijn scoren beiden op niveau. De een 
op de fiets, de andere achter de camera. Ze lezen over elkaars kwaliteiten en successen 
maar weten eigenlijk weinig van de in en outs. Marijn maakt vooral documentaires die 
sociaal geëngageerd zijn waarin mensenrechtenkwesties een belangrijke rol spelen. Van 
topsport heeft Marijn Poels geen kaas gegeten en dat is wat hem betreft best een voordeel 
als je een documentaire maakt over een topsporter.  De komende dagen filmt Marijn de 
training in Spanje en bij de terugkeer van Wout in het peloton op 14 februari in Algarve 
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draait zijn camera ook. De première van deze bijzondere documentaire is in Eindhoven en 
daarna wordt deze uitgezonden op L1 TV. We houden jullie graag op de hoogte. 
  

Fans en de contributie van 2013 
 
Het afgelopen jaar telde de fanclub een kleine driehonderd fans en dertig sponsoren. Dankzij 
jullie kunnen wij als bestuur de fanclub draaiende houden. Leuke activiteiten opzetten en 
interessante reizen aanbieden naar wedstrijden waar Wout fietst. Want ook in het nieuwe 
jaar gaan we zeker naar Huy (Waalse Pijl) en de finale van de Tour de France. En voor de fans 
worden dit bijzonder aantrekkelijke reizen voor een spotprijsje. 
 
De contributie bedraagt slechts € 10 per persoon. Kinderen beneden de 14 jaar betalen 
symbolisch een bedrag van € 1.  
 
Wij vragen onze fans of ze voor 2013 dit bedrag deze maand kunnen overmaken op 
bankrekening: 130420387 t.n.v. Stichting Fanclub Wout Poels, onder vermelding van 
contributie 2013. 
 

Doorlopende machtiging kan ook! 
 
U kunt ook bijgevoegd formulier invullen zodat u een doorlopende machtiging afgeeft dat 
jaarlijks automatisch € 10 van uw bankrekening wordt afgeschreven tot wederopzegging.  
 
U kunt de automatische machtiging opsturen of inleveren bij ons secretariaat: 

Fanclub Wout Poels, Hoofdstraat 36, 5864 BG Meerlo. 
 
 

Wout even voor de klas 
 
De populaire wielrenner Wout Poels wordt door heel veel mensen, organisaties en bedrijven 
benaderd om in actie te komen om hun evenementen op te luisteren of om hun doelstelling 
te ondersteunen. Allemaal sympathieke vragen en Wout zou graag iedereen helpen. Maar 
dat is onmogelijk. Op de eerste plaats heeft hij zijn contract-afspraken via de ploeg en de 
sponsoren.  De Vacansoleilrenner heeft nauwelijks vrije tijd voor andere zaken omdat hij zich 
volledig richt op het wielrennen. 
Een heel enkele keer maakt Wout een uitzondering en dat gebeurde eind vorige jaar toen 
zijn nichtjes Fieke Deenen en Lynn Wismans uit Meerlo een spreekbeurt hielden in hun klas 
van Basisschool Megelsheim. De meiden hielden een prachtig verhaal over hun grote neef 
en tot verrassing van Fieke en Lynn verscheen Wout ineens in de klas.      
De spreekbeurt ging super goed onder het wakend oog van Wout zelf natuurlijk die vooraan 

in de klas mocht zitten.  Daarna was er nog tijd om vragen te stellen aan de wielrenner zelf.  

Iedereen kreeg nog een handtekening ook de kinderen in groep 6 en 7, de juf ging zelf 

samen met Wout op de foto! Cool he! Wout twittert die middag;  “Bij spreekbeurt geweest 
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van twee nichtjes van me. Ging over mij, nooit gedacht dat dat kon” Het was een middagje 

op Megelsheim om nooit meer te vergeten. 

 

 
 
Fieke en Lynn in actie terwijl Wout aandachtig luistert. 
 

Website www.woutpoels.nl 
 

Voor het laatste nieuws en de twitters van Wout verwijzen we jullie graag nar de website 
www.woutpoels.nl die actueel wordt bijgehouden door Joost Bos en Ido Hoeijmakers,  

http://www.woutpoels.nl/
http://www.woutpoels.nl/

