NIEUWSBRIEF 8 – juli 2013
In deze Nieuwsbrief:





Een sfeerreportage vanaf de Mont Ventoux
Dankwoord van Wout voor familie, fans en sponsoren
Voorzitter Jos Waals over Wout, de tour en de fans
en nog veel meer…

Beste familie, fans en sponsoren
De afgelopen drie weken ging een droom van mij in vervulling. De Tour de France meebeleven van
het begin tot het einde. Ik heb genoten van de koers, de etappes, de bergen, de familie, de media, de
fans e.d. Soms kwam ik doodmoe over de streep maar dat kan ook niet anders tijdens die zware
bergetappes. Een paar keer heb ik heerlijk aangevallen en voorin gezeten. Dat was echt kicken.

Ik kijk tevreden terug op de 100ste editie van de Tour de France. Ik heb me al die tijd geweldig
gesteund gevoeld door mijn familie, vrienden, de fanclub en de vele fans die ik langs de route zag
staan. Dan weer een enkeling en dan weer een hele colonne bij de campers en allemaal in het gele tshirt. Het was een geweldige opkikker om jullie te zien, te horen en te voelen. Allemaal hartelijk dank,
ook degenen die thuis voor de tv meeleefden. Jammer dat het niet lukte om zondagavond na de finish
in Parijs nog even bij de fans langs te komen. Mooi dat we samen met de collega’s wielrenners de
wielersport weer in een positief daglicht hebben gezet. Ik zou zeggen op naar de volgende Tour de
France.
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Weer Wout!
(Door: Jos Waals, voorzitter fanclub Wout Poels)

Wat is wielersport toch mooi. Heroïsch op de flanken van de Pyreneeën en de Alpen; in het
maanlandschap van de Mont Ventoux! Pure tactiek als het peloton in waaiers wordt getrokken; pure
teamsport als de massa gaat sprinten. En als ze eens een dag wandelen zie je hoe mooi het Franse
landschap is; hoe fraai kastelen zijn; hoe kersen en abrikozen zich op hun lekkerst presenteren. En
daar fietst Wout Poels gewoon doorheen.
Na een zwaar herstelprogramma gaat hij met de besten naar boven; sprint hij voor de ere plaatsen;
heeft hij hoorbaar en zichtbaar de pest in als hij in de tweede waaier zit; gaat hij als een van de eerste
de Mont Ventoux op waar moeder nauwelijks kon bevatten wat ze zag; bracht zijn fans in bocht 7 van
de Alpe d’Huez in een matige staat van waanzin. Reed uiteindelijk de 28e plaats in het algemeen
klassement. Dat wil dus zeggen dat hij op dit moment tot de 30 beste wielrenners ter wereld behoort.
Nog geen jaar nadat hij meer dood dan levend in een ambulance van Nancy naar Venlo werd
gebracht. Met 2 bussen zijn we naar Parijs gegaan. We , zijn meest trouwe fans, om Wout op de
Champs-Élysées hulde te brengen. Hulde voor de vele mooie sportmomenten die hij ons heeft
gegeven; hulde voor zijn doorzettingsvermogen om terug te komen; hulde ook voor alle mensen om
hem heen die hem geweldig begeleid hebben op de weg “retour” peloton. Het was een feest op de
Champs-Élysées. Een blij feest omdat Wout gezond over de meet kwam; een feest van respect en
een reünie van liefhebbers en fans. “I Love Wout Poels” was leidend in het beeld dat tussen ruim
300.000 wielerfans prominent werd neergezet. En we zijn daar hartstikke trots op.
We gaan dat met z’n allen vieren op 26 oktober, de jaarlijkse fandag in Blitterswijck. Maar tot die tijd
hopen we nog op vele mooie sportmomenten van onze hart fietsende held Wout Poels.

KIPPENVEL op de Mont Ventoux!
(Door: René Poels)

De mysterieuze 2100 meter hoge Mont Ventoux is in de verte al zichtbaar. Het is negen uur in de
morgen als we de veel besproken berg naderen om acht uur later de helden van de Tour de France
aan te moedigen. En dan vooral onze man Vacansoleil-DCM rijder Wout Poels . Oom Jos Poels heeft
zijn camper de avond daarvoor keurig geparkeerd op de 15,8 km van de 18 km lange klim. Even later
arriveren wij ook net buiten het dorpje Les Bruns bij de camper. Wout's boezem vriend Pieter en
vrienden uit Blitterswijck, getooid in de gele shirts van de Wout Poels fanclub, zijn er ook al.

De camper wordt versierd met banieren en vlaggen / de familie wacht op Wout
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Banieren, vlaggen en shirts worden opgehangen terwijl Pieter een aantal spuitbussen leeg spuit op
het asfalt: I LOVE WOUT POELS. Jos heeft een groot tv scherm geïnstalleerd in de schaduw van
enkele bomen. Onder luid applaus arriveren moeder Wilhelmien en Norbert, broer van Wout. Met elf
fans, familie en vrienden, zijn we er klaar voor. Meer dan honderdduizend wielerliefhebbers , al dan
niet met grote campers, kleuren de berg. Een paar duizend amateur renners doen een poging om de
vreselijk zware berg te beklimmen. Als de NOS de eerste beelden uitzendt gaat gejuich op. Wout zit
vanaf de start in een tien man sterke kopgroep met zeven minuten voorsprong. 'Zal het hier dan
gebeuren' , vragen we ons allen in stilte af. Tientallen wielerliefhebbers die de berg lopend bestijgen
houden bij onze plek even rust om de tv beelden te bekijken, anderen lopen verder en scanderen de
naam: WOUT! Het is een groot feestHet wordt steeds drukker op de berg. Auto's en motoren met
loeiende sirenes gaan naar boven. Achter ons landen vijf Tour de France VIP helikopters. De
spanning stijgt. De koplopers met Wout verliezen terrein; nog drie minuten voorsprong. We kijken
even naar de top van deze mythische berg, een berg die met geen andere te vergelijken is. Boven de
bovengrens is het kaal. De lucht is ijl ! Meer dan tweehonderd kilometer koerst Wout al op kop als hij
met zijn medevluchters aan de voet van de Mont Ventoux arriveert. Chavavel demarreert. Helikopters
van de Franse tv vliegen laag over. De spanning giert door onze lijven . Norbert en Pieter staan klaar
met een blik Cola en water. En dan verschijnt onze man in de verte, alleen! Shirt open, alles geven!
Een knipoog voor moeder Wilhelmien. GEJUICH! Aanmoedigingen. Applaus . Met succes geeft
Norbert het blikje Cola aan. Wat een kippenvel moment. WILHELMIEN wordt omhelst en gekust . Er
worden vreugdedansjes gemaakt. Slechts vijftien tellen hebben we Wout live in beeld gezien. Als
derde man begonnen aan de mammoet klim in de jubilerende Tour de France! Voor de fans is de dag
nu al meer dan geslaagd.

Moeder Wilhelmien applaudisseert als zoon Wout, als derde renner, verschijnt op de Mont Ventoux.

Wout vecht verderop met zichzelf. Het lichtje ging uit, zou hij later verklaren. Met spanning kijken we
allemaal wie er binnen komen terwijl nog steeds renners aan de klim moeten beginnen. In een flits
zien we Wout over de streep komen. Achttien minuten na nummer een op de 67ste plek! Wout is even
total loss. En wij, familie en vrienden vieren beneden feest! Zondag 14 juli, de dag dat de Mont
Ventoux werd beklommen is er een met een gouden randje. Met dank aan Wout.
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Enkele sfeerbeelden uit de Tour de France
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Daags na de Tour in Boxmeer
Wout verscheen daags na de Tour, hij was net enkele uurtjes terug uit Parijs, aan de start in Boxmeer.
Al meteen bij zijn aankomst werd hij aangesproken door fans en mediamensen. Langs de route
hadden zich ook veel fans verzameld. Na twee uur koersen won Bauke Mollema de wedstrijd en werd
Wout nipt tweede. Op twitter verscheen onderstaande foto met een flits van Wout en op de
achtergrond enthousiaste fans. Wout fietste verder in Stiphout en Wateringen. Het programma van de
komende weken staat nog niet vast. Dit weekend doet hij de Spaanse Klassieker San Sebastiaan en
volgende week staan weer enkele criteriums op het programma waaronder woensdag 31 juli de
Ridderronde in Maastricht.

Verslagen en veel sfeerfoto’s op de website
Op onze website (www.woutpoels.nl) staan verslagen en veel foto’s van de Tour en de bijzondere reis
met twee bussen supporters naar Parijs. Met dank aan ido Hoeijnmakers en Joost Bos voor het
actueel bijhouden van de site.
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Avondetappe met Marijn en Wout
Een bijzonder moment tijdens de Tour de France was de Avondetappe van Mart Smeets (NOS TV)
vanuit Marseille. Aan tafel zat niemand minder dan filmmaker Marijn Poels (Berlijn/Swolgen), neef van
Wout en maker van de indrukwekkende documentaire RETOUR. Ook schoof Reinier Honing aan,
trainingsmaatje van Wout uit Maastricht. Het werd een bijzondere uitzending met mooie beelden uit
Retour, een goed verhaal van Marijn, een live gesprek met Wout vanuit het hotel en een openhartige
Reinier Honing.
De neven Poels op hun best. De Tvrecensent van de Telegraaf meldde
dat Mart Smeets weer uitstekende
Avondetappes heeft gemaakt met als
“pareltje de uitzending van de neven
Poels”. Mart Smeets en sidekick
Edwin Swinkels waren zeer onder de
indruk van de documentaire en
pleitte voor landelijke uitzending via
de NOS. En Marijns voorspelling dat
Wout nog iets in het vat heeft kwam
kort daarna uit tijdens de Pyreneeën rit. Marijn aan tafel bij Mart Smeets tijdens de repetities ’s middags in Marseille

Media aandacht
De activiteiten van de fanclub en de reis van de fans naar Parijs hebben veel media aandacht
gekregen. Dagblad De Limburger, L1 radio en tv, Peel en Maas TV en Weekblad en Omroep Venray
waren erbij of schreven erover. En een cartoon in weekblad Peel en Maas. Veel positieve aandacht
voor de wielersport!
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Steeds meer fans
Nog wekelijks melden nieuwe fans zich aan om ook lid te worden van de Wout Poels fanclub. We
hebben al meer dan vijfhonderd contacten (e-mail adressen) En uit het hele Beneluxgebied krijgt de
fanclub verzoeken om posters, stickers en postbriefkaarten van Wout met zijn handtekening op te
sturen naar fans. Tegen betaling van de portokosten krijgen al deze fans de spullen thuis gestuurd. Er
komen ook heel sympathieke aanmeldingen binnen zoals die van Simon Kreutz uit Blitterswijck. Hij
meldde zijn zevenjarige kleindochter Nynke Boom uit Geijsteren aan tot lid van de fanclub.

Fan worden
Nieuwe fans kunnen zich altijd melden 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.

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: 0478531230 (Roy Gooren)

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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