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Wout volgend jaar bij Omega Pharma – Quick Step
Wout koerst volgend jaar bij de Belgische formatie Omega Pharma Quick-Step Cycling Team. Hij tekende voor één jaar tot eind 2014.
“Ik ben erg erg blij me”, twitterde Wout zondagavond. Ploegleider
Patrick Lefevere is ook gelukkig met de komst van de Limburgse
renner.
“Poels wordt een belangrijke versterking voor onze ploeg tijdens de
Ardennen klassiekers zoals Luik, Waalse Pijl en de Amstel”, aldus
Patrick Lefevere. “Hij heeft ook de mogelijkheden om kort te eindigen
in korte rittenkoersen. We geloven in zijn kwaliteit en dat hij verder
kan groeien en ontwikkelen binnen onze ploeg.”
In deze ploeg treft Wout onder andere supersprinter Mark Cavendish, klassieker specialist Tom
Boonen, tijdrijder Toni Martin en landgenoot Niki Terpstra.
Wout wordt in oktober 26 jaar en liet zijn talenten al meermaals zien. Hij eindigde meerdere malen in
de top-10 van grote koersen als Tirreno-Adriatico. In 2013 werd hij 10e in het eindklassement, een
jaar eerder droeg hij de witte trui. Dit jaar werd Wout ook 9e in de Vuelta al Pais Vasco en 8e in de
Tour de l'Ain waar hij ook een rit won. In voorgaande jaren was hij al eens 4e in de Ronde van Polen,
3e in de Tour Méditerranéen en 2e in de Tour de Luxembourg. Welke grote ronde Wout volgend jaar
gaat fietsen is nog niet bekend.
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Wout in La Vuelta ‘13
Na een zware Tour de France heeft Wout enkele na tour
criteriums gereden. Hier wist Wout het criterium van
Maarheze te winnen. Ook in de Tour de L’ain heeft Wout
een mooie overwinning behaald in de koninginnenrit.
Op dit moment zit Wout nu midden in de Spaanse La
Vuelta. Een pittige drieweekse wedstrijd met een groot en
sterk deelnemersveld. Het gaat niet zo goed als Wout
had gehoopt. Wout is een realist en geeft aan dat dat de
benen hem in de steek laten en je niet zomaar een paar
nieuwe kunt bestellen.
Wout hoop na de rustdag van afgelopen dinsdag weer in een stijgende lijn te kunnen inzetten en wie
weet voor een mooie klassering te zorgen in de nog vele zware ritte die zullen volgen. Wij als fanclub
hebben hier alle vertrouwen in en wensen wout veel succes!
Wout laat weten dat hij met veel plezier elke dag op de fietst te stapt. Wie weet wat we de laatste
week nog te zien krijgen.
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Stichting Fanclub Wout Poels
Secretariaat: Hoofdstraat 36, 5864 BG Meerlo
E-mail adres: fanclub@woutpoels.nl
Bankrekening nummer. 1304.20.387
KvK nummer.: 52799166

Een fantastische overwinning in Tour de L‘Ain.
De vierde en laatste etappe in de Tour de l’Ain
is er een die Wout Poels zich nog lang zal
herinneren. Niet alleen omdat de renner uit
Blitterswijck deze won, de etappe naar Belley
over de Col du Grand Colombier (hors
categorie) leek bijzonder goed op de rit waarin
hij twee jaar geleden zijn eerste
profoverwinning behaalde. De eerste
zegebloemen sinds zijn comeback een
zevental maanden geleden.

Wout Poels: “Dit is een hele mooie overwinning. Het was
best een lastige etappe, maar ik kende de aankomst
natuurlijk wel”, lachte hij na de finish. “De samenwerking
met Bardet, die voor het klassement ging, verliep prima.
Blij dat ik het heb kunnen afmaken!”
Ploegleider Michel Cornelisse wond er na afloop van de
wedstrijd geen doekjes om: “Wout was vandaag gewoon
de sterkste man in de koers. Op het einde bleven ze met
zijn tweetjes mooi voorop terwijl een groepje van vier met
daarin onder meer John Gadret en Luis Leon Sanchez achter ze aan jaagde. Alleen bleven die op
meer dan een halve minuut hangen en kwamen ze op het einde niet meer dichterbij. Dat zegt
genoeg.”

Afscheid Vacansoleil-DCM
Met het vertrek van Wout naar een andere ploeg en het definitieve einde van Vacansoleil DCM stopt
ook onze samenwerking met deze sympathieke ploeg van Daan Luijckx. Wout heeft altijd met veel
plezier gefietst bij Vacansoleil DCM en zich daar kunnen ontwikkelen tot een groot sportman. Tijdens
de fanclubdag op zaterdag 19 oktober zullen we daar op gepaste wijze aandacht aan schenken. Ook
de fanclub heeft altijd alle ondersteuning verkregen van de wielerploeg en wij willen hen hiervoor
hartelijk danken!
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Wout Poels geselecteerd voor WK in Florence (Italië)
Bondscoach Johan Lammerts heeft Wout Poels
(Vacansoleil – DCM) geselecteerd voor het wereld
kampioenschap wielrennen in Italië. Wij zijn erg blij dat
Wout dit jaar weer aan het vertrek staat van deze
mondiale titelstrijd. Eerder waren Laurens Ten Dam,
Pieter Weening, Bauke Mollema, Robert Gesink en
Wilco Kelderman zeker van hun WK-deelname. Naast
voornoemde zal ook Limburger Tom Dumoulin aan het
vertrek staan.
Nederland mag met negen renners aan de start
komen. Niki Terpstra en Lieuwe Westra zijn eerder al aangewezen om de tijdrit te rijden op woensdag
25 september in Florence. Het wereldkampioenschap op de weg wordt verreden op zondag 29
september in Florence.

Aanbieding van Vacansoleil voor het WK in Florence
Zoals bekend is Vacansoleil – de sponsor tot het einde van dit jaar - een van de grote spelers op de
markt van kampeercentra en het verhuren van luxe huizen op parken in heel Europa. Met het oog op
de WK in Florence heeft Vacansoleil een arrangement gemaakt voor wielerliefhebbers. Omdat de
georganiseerde vliegreis niet door gaat – dat werd echt te duur - is dit wellicht een leuk aanbod van
Vacansoleil. Als je interesse hebt kun je via onderstaande link meer informatie vinden inzake het
aanbod naar het WK in Florence. Ben je van plan om met een grotere groep te gaan dan kun je het
beste even kortsluiten met Karin Beks.
http://www.vacansoleil.nl/themavakanties/fietsvakanties/wk-wielrennen/
Karin Beks, Coördinator Marketing Vacansoleil
Tel 040-8447709
kbeks@vacansoleil.com
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Fanclubdag 2013
Om te onthouden: zaterdag 19 oktober is de derde grote Wout Poels Fanclubdag in en bij
fanclublokaal café De Zwart te Blitterswijck. Er is weer vanalles te beleven. ’s Morgens de Henk Poels
Memorial fietstocht met Wout als speciale deelnemer en ‘s middags een boeiend programma met
demonstraties, muziek, kunst, sport en uiteraard de verkiezing fan van het jaar. Wie wordt na Harrie
Hermkens (2011) en Rob Schroten (2012) uit Amsterdam de nieuwe fan van het jaar?
Reserveer zaterdag 19 oktober daarom alvast in je agenda. Dit gaat wederom weer een gezellige dag
worden. Iedereen is welkom!

Fan in 2014
De meeste fans hebben inmiddels een machtiging ingevuld waardoor jaarlijks tien euro van de
bankrekening wordt afgeschreven t.b.v. het lidmaatschap Fanclub Wout Poels. Op die manier blijft u
doorlopend lid van de fanclub. Het formulier voor het aanvragen van de machtiging vindt u op onze
website onder fanclub. Ook is er de mogelijkheid om de machtiging in te vullen gedurende de
fanclubdag.
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Fanshop
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)
Uiteraard zijn de fanshirts verkrijgbaar tijdens de fanclubdag.

Laatste Nieuws!
Voor het laatste nieuws en de Twitter berichten van Wout verwijzen we jullie graag naar de website
www.woutpoels.nl die actueel wordt bijgehouden door onze webmasters Joost Bos en Ido
Hoeijmakers. Heeft u nieuws voor de website dan kunt u deze mailen naar fanclub@woutpoels.nl.

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
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