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NIEUWSBRIEF nr. 5 mrt 2013  
Deze Nieuwsbrief is bestemd voor fans en 

sponsoren van de Wout Poels fanclub 
 

 
Fans en sponsoren gratis per luxe bus naar de première 

unieke documentaire: RETOUR 
 
Het wielerseizoen is amper op gang en u krijgt als fans en sponsoren een uniek 
aanbod. Op dinsdag 26 maart gaat in een van de grootste bioscopen van 
Eindhoven de documentaire RETOUR in première van filmmaker Marijn Poels 
over de rentree van Vacansoleil-DCM wielrenner Wout Poels.  
 
Marijn Poels, bekend van zijn maatschappelijk geëngageerde documentaires 
voor de tv, is door L1 TV gevraagd een documentaire te maken over zijn neef 
Wout Poels. De filmmaker volgde zijn fietsende neef vanaf de zware val in  
de Tour de France tot en met zijn terugkeer in het peloton tijdens de Ronde van 
de Algarve (Portugal). De boeiende documentaire met bijzondere en 
aangrijpende beelden laat zien hoe Wout na de val in de tour weer langzaam 
opkrabbelde tot zijn geslaagde rentree in Portugal. Hij trainde uren in de 
ouderlijke kelder op een hometrainer en peddelde duizenden kilometers in de 
regio om weer op niveau te komen. In de documentaire komen zijn moeder 
Wilhelmien, de broers Jos en Norbert, ploegleider Michiel Cornelisse, sportarts 
Nando Liem, de fanclub en vele anderen aan het woord. 
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U kunt bij de première zijn samen met Wout Poels:  
Voordat de film wordt uitgezonden op L1 TV organiseren Vacansoleil en L1 TV 
samen met de fanclub Wout Poels de première in Eindhoven. De plaats waar 
de hoofdsponsor van de wielerploeg Vacansoleil gezeteld is.  
Vanuit Blitterswijck rijdt dinsdag 26 maart een speciale bus naar Eindhoven. 
Het vertrek is rond 19.00 uur en de terugkomst rond middernacht.  
 
Busreis en entree zijn gratis voor fans en sponsoren. Als u meewilt dan moet u 
zich deze week aanmelden per mail op het speciale e-mail adres: 
ragpoels1948@kpnmail.nl of even bellen: 0478-698241  
 

Trailer van de film 
Dit weekend plaatsen wij de filmtrailer (het voorproefje) van de documentaire 
op onze website www.woutpoels.nl  
 
Beschrijving van de documentaire:  
 

RETOUR (43 min) - Terwijl vrienden van wielrenner Wout Poels in de 
dorpskroeg herinneringen ophalen over Wout zijn jeugd fietst de 
jonge renner zich internationaal in de kijker. Het gaat goed. De Noord-
Limburgse klimgeit maakt furore. Totdat zijn vader Henk, tevens 
grootste fan, hem tijdens een trainingskamp in Spanje belt met de 
mededeling dat hij stervende is. Poels zijn wereld stort in maar de 
wielrenner blijft op het zadel zitten. Vlak na de dood van Henk eert 
Wout Poels zijn vader tijdens een overwinning in Luxemburg. Vier 
maanden later slaat het noodlot weer toe. In de zesde etappe van de 
Tour de France raakt de jonge renner betrokken in een van de 
grootste crashes ooit in de Tour en verlaat de Vacasoleil-DCM kopman 
noodgedwongen het peloton. Gebroken ribben, klaplong, gescheurde 
nier en milt. Twaalf weken na de val klimt hij weer op de fiets en vecht 

Poels zich bewonderenswaardig RETOUR in het peloton.  
 
Duur:     00:43:00 min 
Genre:     Documentaire 
Regie:     Marijn Poels 
Producent:    L1 TV 
Release:    26 Maart 2013  
Officiële website:   www.marijnpoels.com 
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Om te onthouden 
De fanclub organiseert ook dit jaar een bustocht naar de Waalse Pijl en speciaal 
naar de muur van Huy. Deze vindt plaats op woensdag 17 april a.s.  
Nadere mededelingen over de busreis en de kosten volgen later.  
 

Wout aan de start in Tirreno Adriatico  
Op woensdag 6 maart 2013 zal de 48e editie van de etappewedstrijd Tirreno-
Adritico van start gaan in San Vincenzo. Deze wedstrijd is een onderdeel van de 
UCI World Tour. Wout Poels maakt deel uit van de Vacansoleil-DCM ploeg die 
aan deze Italiaanse wedstrijd meedoet. Wout heeft goede herinneringen aan 
de ze wedstrijd in 2012 toen hij het jongerenklassement won.  
 

Bestuur vergadert  
Het bestuur van de fanclub komt geregeld bijeen in clubhuis café De Zwart te 
Blitterswijck. Als Wout in het land is schuift hij graag een aan om bij te praten.  
 

 
 
Op de foto van links naar rechts: Jos Waals, Theo Bos, Ido Hoeijmakers, Wout 
Poels, Roy Gooren en Joost Bos. Op de foto ontbreken Norbert en René Poels 
en Pieter van de Water.  
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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 

 


