NIEUWSBRIEF 11 - december 2013
In deze Nieuwsbrief o.a.:
 Fanclub naar presentatie nieuwe ploeg van Wout Poels
 Avondwielervierdaagse Well schenkt fanclub een cheque
 Kunstwerk Anne Haeyen baart opzien in Blitterswijck
 Fanclubdag 2013 en onthulling street art
 Fan van het jaar
Aan alle fans en sponsoren van de Wout Poels Fanclubdag
We sluiten een heel bijzonder jaar af met diverse hoogtepunten en activiteiten. Een
kleine greep: De première van de documentaire RETOUR van filmmaker Marijn
Poels over de wederopstanding van Wout Poels, de succesvolle deelname aan de
100ste editie van de Tour de France, de overwinning in de Tour de L’Ain, diverse
klasseringen in de top 10 van grote koersen, de overstap naar de nieuwe ploeg
Omega Pharma - Quick Step en als afsluiter een geslaagde fanclubdag.
2014 staat voor de deur. Een jaar waarin Wout zal koersen bij een van de sterkste
ploegen ter wereld en wij als fans en sponsoren de verrichtingen gaan bewonderen.
Wij wensen Wout een geweldig sportief en succesvol 2014.
De fanclub is weer plannen aan het maken voor het nieuwe seizoen. De eerste
activiteit van 2014 zal het bijwonen van de ploegenpresentatie van Wout zijn nieuwe
ploeg Omega Pharma – Quickstep zijn. Indien jullie als fans en sponsoren nog
ideeën hebben voor de fanclub dan horen wij deze graag.
Het bestuur van de fanclub wenst alle fans en sponsoren mooie feestdagen en een
fantastisch nieuw jaar: privé, zakelijk en samen met ons bij de fanclub.
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Op dinsdag 14 januari 2014 wordt in het sfeervolle Vlaams Wielercentrum Eddy
Merckx in het Belgische Gent de nieuwe wielerploeg van Wout Poels, de formatie
Omega Pharma – Quick Step, gepresenteerd. Naast Wout presenteert ploegleider
Patrick Lefevere ook de bekende toprenners als Tom Boonen en Mark Cavendisch.
De fanclub van Wout Poels gaat met een bus naar Gent. De fanclub betaalt de
buskosten en de entree voor het Wielercentrum in Gent. Niet fans betalen 20 euro.
Fans die mee willen moeten zich voor kerstmis opgeven bij café De Zwart te
Blitterswijck per mail cafedezwart@hotmail.com of telefoon: 0478-531230. Vertrek in
Blitterswijck is om 17.30 uur. Het programma met ploegvoorstelling start om 20.00
uur.

Het bestuur van AvondWielerVierdaagse Well heeft onlangs een cheque ter waarde
van vijfhonderd euro overhandigd aan de fanclub van Wout Poels. Dat gebeurde
tijdens de bestuursvergadering van de fanclub in clublokaal café De Zwart te
Blitterswijck.
Het bedrag van vijfhonderd euro is de opbrengst van een veiling tijdens de jongste
AvondWielerVierdaagse te Well van een airbrush schilderij over prof wielrenner Wout
Poels van kunstenaar Van Sambeek uit Boxmeer. Volgens voorzitter Pierre Krebbers
van het Wellse comité is er van meet af aan een uitstekende relatie tussen de
AvondWielerVierdaagse Well, de fanclub van Wout Poels én de familie Poels. Om
die band tot uitdrukking te brengen en om de activiteiten van de fanclub te
ondersteunen wordt de cheque aangeboden.
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Voorzitter Jos Waals van de fanclub is dankbaar voor dit sportieve gebaar en meldt
dat de fanclub voornemens is dit bedrag te reserveren voor een bijzonder
muziekconcours rondom het thema wielrennen. Dat concours vindt plaats tijdens de
traditionele Wout Poels fanclubdag eind oktober 2014.

Foto: Voorrzitter Pierre Krebbbers reikt de cheque uit aan bestuurslid Theo Bos en
voorzitter van de fanclub Jos Waals.

Blitterswijck is sinds de derde Wout Poels fanclubdag zaterdag 19 oktober een
bijzonder kunstwerk rijker van de Venrayse kunstenares Anne Haeyen. Een heuse
street art op de muur van café De Zwart in de dorpskern van Blitterswijck met Wout
Poels in het middelpunt. Een combinatie van een schildering en een installatie in de
vorm van een racefiets.
Het kunstwerk werd onthuld door burgemeester Hans Gillissen van de gemeente
Venray samen met de Vacansoleil-DCM wielrenner Wout Poels. Dat gebeurde in
bijzijn van vele fans waaronder sportwethouder Lucien Peeters van Venray en
Vacansoileil ploegleider Michel Cornelisse die speciaal uit Amsterdam was gekomen.
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“Het is een fantastisch kunstwerk geworden. Mijn complimenten voor de kunstenares
die Wout geweldig heeft neergezet”, aldus Cornelisse.
Het idee om een kunstwerk te maken rondom Wout Poels is ontstaan in de koker van
het bestuur van de fanclub. Die vroeg de Venrayse kunstenares Anne Haeyen om
een racefiets op te pimpen zodat deze de gevel van het café zou kunnen versieren.
Haeyen vond dat niet zo’n geweldig idee en herinnerde zich street art in Maleisië.
“Daar zag ik tegen de muur een fiets staan en op de muur een man en twee kinderen
geschilderd. Ik vond dat heel gaaf en dat inspireerde mij om zoiets ook met Wout te
doen”, aldus Anne Haeynen.
Kastelein Roy Gooren stukadoorde een deel van de buitenmuur waar tegen een
racefiets werd gemonteerd. Daarboven schilderde Anne Haeyen een zittende en
vrolijk wuivende Wout. “Ik ben er van onder de indruk”, liet burgemeester Gillissen
weten. “Het is een fraai kunstwerk”. Ook Wout was zeer tevreden over het resultaat.
“Het is vreemd als je jezelf zo ziet. Ik ben verrast door het resultaat”, aldus de renner
uit Blitterswijck. Het mooie van dit kunstwerk is dat veel voorbijgangers hier halt
houden om samen met de geschilderde Wout op de foto te komen, al dan niet Wout
een duwtje in de rug gevend. Vele fans hebben dat zaterdag in elk geval al gedaan.

Toos baltussen uit Wanssum is tijdens de fanclubdag van Wout Poels op zaterdag
19 oktober Fan van het jaar 2013. Zij won deze titel tijdens de derde fanclubdag van
Wout Poels in Blitterswijck, na een spannende wedstrijd petje-op, petje-af.
De Wanssumse postbezorgster is al vele jaren fan van Wout en tot haar eigen
verrassing won ze de wedstrijd. Naast de titel won zij ook een reischeque ter waarde
van honderd euro van Vacansoleil vakanties en een origineel Vacansoleil wielershirt
met handtekening van Wout. Bovendien kreeg ze bloemen uit handen van
burgemeester Hans Gilissen van Venray en een omhelzing van Wout Poels.
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Toos vertelde dat ze aanvankelijk grote fan was van Wout’s oudste broer Norbert.
Toen die stopte met wedstrijd fietsen en Wout de fakkel overnam werd de
Wanssumse fan van Wout Poels. “Ik kwam de jongens altijd tegen als ze aan het
trainen waren en ik de post aan het bezorgen was”, aldus de fan van het jaar 2013.
Als het even kan reist Toos Baltussen ook met de fanclub mee naar wedstrijden van
de Blitterswijckse prof wielrenner. De Wanssumse is een prima opvolgster van de fan
van het jaar 2012, de Amsterdammer Rob Schrooten. De eerste fan van het jaar
2011 was Meerlonaar Hay Hermkens.

FOTO: Toos Baltussen, fan van het Jaar 2013, wordt gefeliciteerd door Wout Poels in bijzijn van
presentatrice Gerda van Stelten.
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Nieuwe fans kunnen zich altijd aanmelden via de website. Door een machtiging in te
vullen wordt jaarlijks automatisch tien euro overgemaakt en krijgt u alle informatie
van de fanclub en kunt u profiteren van de aanbiedingen van de club. O ja,
jeugdleden betalen slechts het symbolisch bedrag van één euro per jaar.
Vele van jullie hebben het afgelopen jaar een machtiging ingevuld. Voor alle fans die
een machtiging hebben ingevuld zal medio januari 2014 de jaarlijkse fanbijdrage
worden geïncasseerd, jullie hoeven hier zelf niets voor te doen.
Europa gaat over naar één Europese betaalmarkt (SEPA). Dit betekent dat u
betalingen gaan doen met uw IBAN, een langer internationaal rekeningnummer. De
Stichting Fanclub Wout Poels moet deze aanpassing ook doorvoeren. De incasso
machtiging voor de jaarlijkse fanbijdrage zal door de fanclub Wout Poels hierop
automatisch worden aangepast.
De volgende gegevens zult u tegenkomen op uw bankafschrift:
IBAN
: NL35 RABO 0130 4203 87
Incassomachtiging kenmerk
: FANCLUB-lidnummer
Incassant ID
: NL56ZZZ527991660000

In ons clubhuis café De Zwart te Blitterswijck zijn t-shirts in alle maten verkrijgbaar.
Ook kindermaten. Ze kosten tien euro per stuk. De blauwe petjes van Vacansoleil en
een mooie gele zonnebril van sponsor Havens Maashees zijn gratis verkrijgbaar. Het
telefoonnummer van ons clubhuis is: 0478-531230 (Roy Gooren)

In het voorjaar presenteert de fanclub nieuwe Wout Poels Polo’s met afbeeldingen
die ontworpen zijn door bestuurslid Joost Bos. In de volgende nieuwsbrief leest u
waar u deze fanshirts kunt bestellen en tegen welke prijs.
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
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