Blitterswijck, aug 2012

Aan de fans van de Wout Poels fanclub
Beste sportvrienden
Laten we met het goede nieuws beginnen: het gaat naar omstandigheden goed
met Wout. Hij moet rusten om straks weer gezond en wel op de fiets te
klimmen.
Het was een enerverend voorjaar met onze sportman uit Blitterswijck. Met
enkele mooie hoogtepunten zoals de jongerentrui in Tirreno-Adriatico en een
klinkende etappeoverwinning in de ronde van Luxemburg. Vol goede moed,
goed gemotiveerd en in een uitstekende conditie startte Wout in Luik voor zijn
tweede tour. Na enkele dagen was hij al opgeklommen in de top 25 en alles zag
er goed uit. Tot die fatale massale valpartij, de grootste ooit in de tour. Het
verhaal is verder genoegzaam bekend. Gelukkig zit Wout wat zijn gezondheid
betreft weer in de stijgende lijn.
U bent een de vele fans van de Wout Poels fanclub. Mede dankzij uw bijdrage
hebben wij diverse activiteiten kunnen ontplooien.
Zoals de eerste fanclubdag in Blitterswijck. Een ware happening met Wout in
het middelpunt en meer dan 300 bezoekers waaronder burgemeester Hans
Gilissen van Venray en Vacansoleil ploegleider Michiel Cornelissen. Hay
Hermkens uit Meerlo werd uitgeroepen tot fan van het jaar. Wie wordt zijn
opvolger?
Wat kunt u als fan van het bestuur van de fanclub dit jaar nog verwachten: de
tweede fanclubdag op zaterdag 20 oktober en een WK-activiteit van
Wereldniveau op zondag 23 september!

De fanclub heeft in samenwerking met de Stichting Het Limburgs Landschap en
ondernemer/sponsor Trafficon Roermond tijdens de
Wereldkampioenschappen in Valkenburg op zondag 23 september een
exclusief Wout Poels VIP centre gerealiseerd voor fans en sponsoren. In overleg
met Wout hebben wij besloten om dit doorgang te laten vinden. Daar is ook
het eerste officiële openbare optreden van Wout na de Tour de France.
Dit centre is op een unieke locatie langs de route en wel bij de Van
Tienhovenmolen in de buurtschap Wolfshuis vlak na de klim van de
Bemelerberg. Een unieke plek waar de renners tien keer passeren en waar u de
rest van het verloop van de wedstrijd op grote tv-schermen kunt volgen. Peter
Winnen heeft zich bereid verklaard als analist hierbij aanwezig te zijn.
Wat bieden wij u als fan: de hele dag eten/drinken van de beste kwaliteit
dankzij Culinair Creatief Venray. En genieten van de wielersport op wereld
niveau! De kosten inclusief de busreis van Blitterswijck naar Valkenburg v.v.
bedragen exclusief voor fans € 37,50.
U kunt ons vanaf nu laten weten of u van deze mogelijkheid gebruik wilt
maken. In verband met de organisatie vragen wij u dit zo snel mogelijk te
doen doch in elk geval vóór 15 september.
Met sportieve groeten
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