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NIEUWSBRIEF 1 – januari 2015 
 
In deze Nieuwsbrief o.a.: 

 Trots op contract bij Team Sky 

 Terugblik fanclubdag 2014 

 Programma 2015 

 Tour de France 

 Profronde in Venray? 

 Fans en sponsoren: het cement van de fanclub 

 

'Ik ben heel trots dat ik deel uit mag maken van dit team. Team Sky heeft een 
heel duidelijk doel voor mij voor de komende jaren. Ik kijk ernaar uit om mij als 
renner te ontwikkelen en het beste uit mijn kracht en kwaliteiten te halen. Ik 
denk dat ik mijn beste jaren nog voor mij heb, dus het was belangrijk voor mij 
om de juiste keuze te maken. Ik kan bij Team Sky mijn doelen bereiken', aldus 
Wout Poels.  

 
Wout maakt de overstap van Omega Pharma Quick-Step. Zijn contract bij de 
Belgische formatie liep eind 2014 af. Hij is de eerste Nederlandse renner bij 
Sky. Teambaas Dave Brailsford: 'We volgen Wout al een tijdje en we zijn onder 
de indruk van zijn talent op de fiets. Hij heeft veel potentie. Hij is met name 
indrukwekkend op de korte klimmetjes". 
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De nieuwe renners van Team Sky met Wout (tweede van links) en kopman Chris Froome in het midden. 

 
Ook de Brit Andrew Fenn (24), de Tsjech Leopold König (26), de Noor Lars 
Petter Nordhaug (30) en de Ier Nicolas Roche (30) treden toe tot de Britse 
wielerploeg. 'Het zijn, met Wout, vijf renners met grote kwaliteiten die onze 
kern alleen maar sterker zullen maken', zegt teammanager Dave Brailsford. 'We 
zijn altijd ambitieus in onze doelstellingen. We willen de grootste wedstrijden 
winnen en als ploeg sterker worden. Deze jongens hebben bewezen dat ze 
prestaties kunnen leveren.' 
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Jaukje van Summeren uit Tienray is tijdens de Wout Poels fanclubdag 
uitgeroepen tot fan van het Jaar 2014.   
 
Na een spannende race tijdens de populaire quiz petje op - petje-af kreeg ze uit 
handen van Wout Poels een mooie bos bloemen en een origineel shirt van 
Omega Pharma Quik Step. Op de vraag of ze ook alle antwoorden kende gaf ze 
toe dat ze hier en daar ook gegokt heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jaukje van Summeren Fan van het jaar 2014 

 
Meer dan vijftig jeugdige fans hebben tijdens deze fanclubdag meegefietst met 
profwielrenner Wout Poels. De Acht van Blitterswijck was opgezet om de jeugd 
te betrekken bij het wielrennen. “Ook hier geldt de Olympische gedachte. Het 
gaat niet om te winnen maar om mee te doen”, liet presentatrice Gerda van 
Stelten voor de start weten.  
 
Het was een aardigheid om te zien hoe de kinderen op hun fietsjes mee deden. 
Kinderen met zijwieltjes, driewielers en zelf enkele met éénwieler. Wout fietste 
midden in de groep mee en genoot van de kleine fans. Alle renners wonnen 
een originele Wout Poels bidon. 
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Team Sky heeft helaas geen officiële ploegenpresentatie waar we zoals vorig 
jaar bij Omega Pharma – Quickstep met een bus naar toe zijn gegaan. 
Wout heeft de laatste weken weer volop kilometers gemaakt op Mallorca, 
waar hij samen met zijn teamgenoten zich aan het voorbereiden is op het 
nieuwe seizoen. Tot op heden heeft Wout een goede winter achter de rug. Veel 
getraind, goed gerust en weer flinke stappen gezet. Hij merkt dat bij Team Sky 
er alles toch weer net wat professioneler en wetenschappelijker aan toe gaat 
dan bij zijn vorige teams.  
 
Wout met Tourwinnaar Chris Froome op hoogtestage 
Wout Poels gaat de komende twee weken op hoogte stage samen met de 
kopman van Team Sky de Engelsman Chris Froome. Dat gaat gebeuren in de 
buurt van Johannesburg, Zuid-Afrika. Voor Wout is het tevens een experiment 
omdat hij niet eerder een hoogtestage heeft gehad. “Ik kijk er wel naar uit om 
twee weken met Froome en een 
verzorger op te trekken”, vertelde 
hij aan een verslaggever van De 
Telegraaf. Wout heeft nog geen 
idee of dat deze hoogtestage ook al 
een indicatie is voor de 
Tourplannen van Sky met hem. 
“Die koers is nog ver weg. Ik moet 
eerst maar eens presteren in 
andere wedstrijden. Maar 
natuurlijk wil ik er in juli wel graag 
bij zijn in Utrecht”, aldus Wout Poels 
 
Ronde van Oman 
Wout zijn eerste officiële wedstrijd rijdt hij in de ronde van Oman. Voorafgaand 
zijn er nog enkele 'trainings' wedstrijden op Mallorca waar hij ook aan zal 
deelnemen. 
 
De 6e editie van de Ronde van Oman begint dinsdag 17 februari en eindigt vijf 
dagen later. Het is de meest geaccidenteerde ronde wedstrijd van de 
Golfstaten en de laatste twee edities werden gewonnen door Chris Froome van 
team Sky, terwijl Robert Gesink in 2011 de beste was. 
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Zoals bekend start de Tour de France zaterdag 4 juli dit jaar in de Domstad 
Utrecht. Wij hopen dat Wout aan deze Tour mag deelnemen. Als dat het geval 
is wil de fanclub weer een eigen exclusief VIP-centrum inrichten zoals we dat 
hebben gedaan tijdens het WK wielrennen bij Valkenburg. En enkele dagen 
later, maandag 6 juli, eindigt de derde etappe bij de Muur van Huy. Ook voor 
de fanclub geen onbekende plek en dus de moeite waard om daar met z’n allen 
heen te gaan. De leiding van team SKY bepaald binnen enkele weken welk team 
naar elke grote wedstrijden gaat. We wachten af en houden de fans op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
 

Er zijn plannen om in 2016 
een profronde in Venray te 
houden. In de aanloop naar 
en rondom het criterium 
zullen in de regio Venray 
allerlei wieleractiviteiten 
worden georganiseerd. Dat 
maakte Maurice Ambaum, 
voorzitter van Sportgala 
Venray, bekend tijdens het 
gala in hotel Asteria. Ambaum 
is samen met Ron Koenen 
initiatiefnemer van het plan. Bedoeling is dat er begin 2015 een brede 
werkgroep wordt geformeerd die met de organisatie van de profronde aan de 
slag gaat.  
 
Met Wout Poels en Mike Teunissen heeft Venray twee profwielrenners in haar 
gemeente. Reactie Fanclub Wout Poels: “Dit initiatief past in de visie van de 
Wout Poels Fanclub om de wielersport in Noord-Limburg te promoten en de 
jeugd weer aan het koersen te krijgen. Dankzij onze Limburgse wielerhelden 
bloeit de wielersport weer in deze regio. Als de Venrayse profronde kan 
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uitgroeien tot een sportief volksfeest heeft de regio Venray er weer een 
pareltje bij”, aldus de eerste reactie van secretaris René Poels van de Wout 
Poels Fanclub. 
 

 
Wij danken aan het begin van het nieuwe seizoen alle fans en sponsoren voor 
de geweldige steun die we het afgelopen jaar hebben gekregen. Jullie vormen 
het cement van de fanclub. 
 
Kijk ook regelmatig op onze website www.woutpoels.nl voor het laatste 
fanclubnieuws en iedere maand krijgt de sponsor van de maand speciale 
aandacht.
 

http://www.woutpoels.nl/
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Het fanlidmaatschap kost 10 euro per jaar. 
Voor de fans die een automatische 
machtiging hebben ingevuld zal begin 
februari de jaarlijkse fanbijdrage worden 
geïncasseerd. 
 
Fans kunnen zich altijd aanmelden via de 
website of een mail te sturen naar 
fanclub@woutpoels.nl. 
 
Mocht u de bijdrage nog niet hebben 
betaald dan kunt u dit op twee manieren 
doen: 
1) De bijdrage van 10 euro overmaken op 
rekeningnummer NL35 RABO 0130 4203 87 
o.v.v. contributie 2014 + e-mail adres en wij 
registreren u direct als fan! 

 
2) Door een machtiging in te vullen wordt jaarlijks automatisch tien euro 
overgemaakt naar de fanclub en krijgt u alle informatie van de fanclub en kunt 
u profiteren van de aanbiedingen van de fanclub. 
 
O ja, jeugdleden betalen slechts het symbolisch bedrag van één euro per jaar. 
Vele van jullie hebben het afgelopen jaar een machtiging ingevuld.  
 

In ons clubhuis café De Zwart te Blitterswijck zijn t-shirts in alle maten 
verkrijgbaar. Ook kindermaten. Ze kosten vijftien euro per stuk. Ook zijn de 
Wout Poels fanclub vlaggen hier verkrijgbaar. Het telefoonnummer van ons 
clubhuis is: 0478-531230 (Roy Gooren)  
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De nieuwe prachtige polo’s zijn gereed en te koop bij ons clublokaal in 
Blitterwijck. Voor slechts 15 euro hebben leden een polo in hun bezit. 
 
Gratis verkrijgbaar bij het clublokaal: Wout Poels fanclub caps en sinds kort de 
speciale blauwe sleutelhanger met led verlichting en de tekst: Fanclub Wout 
Poels, SKY is the Limit! 
 
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 en Kim Deenen-van 
Summeren 
Webredacteur: Ido Hoeijmakers 


