
 

NIEUWSBRIEF nr. 2, juli 2012 

 

Deze nieuwsbrief is bestemd voor fans en 
sponsoren van de Wout Poels fanclub. 

 

 

Wat een pechdag! 
 
Vrijdag 6 juli, de zesde etappe van de Tour de France, rond de klok van vijven 
stond de wereld even stil. Wout Poels is betrokken bij een massale valpartij en 
stapt op! Korte tijd later het bericht dat Wout toch weer op de fiets zit. De 
bikkel! Maar de euforie is van korte tijd. Dan komt het bericht dat Wout is 
afgestapt. Definitief! De pijn is niet te harden. 
Wout wordt overgebracht naar het militair hospital in Metz en later naar het 
Academisch ziekenhuis in Nancy. Op de tv zien we ’s avonds beelden van 
ploegleider Cornelissen en ploegmanager Luijkx waaruit blijkt dat de situatie 
zorgelijk is. Zaterdag wordt pas echt duidelijk hoe ernstig het allemaal is. De 
renner uit Blitterswijck liep bij de valpartij een gescheurde nier, gescheurde 
milt, een klaplong en drie gebroken ribben op. Gelukkig is de situatie stabiel. 
 
Op dit moment wordt Wout Poels verpleegd op de afdeling intensive care van 
het Viecurie ziekenhuis te Venlo. Hij is daar in goede handen. De situatie is nog 
altijd stabiel. Medicaties zorgen dat de pijn te dragen is. Wout moet vooral 
rusten en wachten op herstel. Wout gaat niet achteruit dus dat is positief. Het 
enige wat voorlopig telt is rust, rust en nog eens rust om zijn gekwetste 
organen de kans te geven te herstellen. Maar elke dag dat we verder zijn is er 
één stap in de goede richting.  
 



Veel reacties 
 
De familie van Wout Poels en de fanclub hebben de afgelopen weken 
ongelooflijk veel reacties gekregen via briefjes, kaarten, telefoontjes, e-mails, 
sms-jes, reacties in gastenboek en op twitter. Iedereen steekt Wout en de 
familie een riem onder het hart, betuigt steun richting Wout en wenst hem 
beterschap. In de media hebt u kunnen lezen hoe gevarieerd de reacties 
waren: er werden kaarsen ontstoken in de kapel te Blitterswijck en in Kessel 
werd een mis opgedragen. 
Ook het gemeentebestuur van Venray en het provinciaal bestuur van Limburg 
hebben hun sympathie betuigd en leven mee met Wout. Allen hopen op een 
spoedig herstel en dat we Wout weer op de fiets zien. 
 
Dank voor alle steunbetuigingen!! 
 

Busreis Parijs afgelast 
 
In verband met het ongeval met Wout heeft de fanclub besloten om de busreis 
naar de finale van de Tour de France in Parijs af te gelasten. De mensen die al 
betaald hebben krijgen dat bedrag binnenkort terug gestort. 
Met dank aan busonderneming Ghielen voor de medewerking. 
 

Beterschapwens voor Wout Poels op La Toussuire 
 
Boezemvrienden Pieter van de Water en Joost Bos van wielrenner Wout Poels  
uit Blitterswijck, tevens bestuursleden van de fanclub Wout Poels, hebben  
donderdagmorgen 12 juli in alle vroegte de tekst “STERKTE WOUT POELS” 
geblokletterd op de steile helling van La Toussuire. 
 
De teksten waren uitstekend te zien tijdens de tv-reportage van de elfde 
etappe. Joost en Pieter hadden deze berg uitgekozen omdat dit de plek zou zijn 
waar Vacansoleil renner Wout Poels uit Blitterswijck had willen toeslaan tijdens 
deze tour. Joost en Pieter besloten toch naar Wout’s berg af te reizen om een 
daad te stellen richting Wout. 
De twee sportvrienden hebben op de berg ook nog Wout’s collega Johnny 
Hoogerland vele meters omhoog geduwd.  
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WK Valkenburg 
 
Binnenkort informeren wij u nader over de activiteiten rondom het 
wereldkampioenschap wielrennen te Valkenburg. 
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