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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief

Supportersclub Mike Teunissen

Nieuwe opzet nieuwsbrief !
Mike, veel succes op het WK!
De fantastische zomerperiode met de Tour de France en de huldiging van Mike is weer achter
de rug. Met velen hebben we mogen genieten van de prestaties van Mike. En velen hebben
hem gefeliciteerd tijdens de welverdiende huldiging.
Een mooie beloning is natuurlijk de selectie van Mike voor het komende WK in Engeland.
Een aantal leden gaan mogelijk op eigen gelegenheid ter plekke Mike aanmoedigen. Wij
wensen Mike heel veel succes op het WK.
Bestuur Supportersclub Mike Teunissen

Supportersdag op 19 oktober

Wedstrijdprogramma
2019

Na het WK heeft Mike nog een aantal wedstrijden.
Het seizoen wordt afgesloten met onze jaarlijkse
Supportersdag op zaterdag 19 oktober bij Roelanzia
in Ysselsteyn.
Het programma op deze dag start om 12.30 uur,
waarna de liefhebbers om 13.00 uur - samen met
Mike - een wielertocht van ca. 60 km op de racefiets
afleggen.
De leden die niet mee fietsen, zijn vanaf 15.00 uur
van harte welkom bij Roelanzia. Rond 15.45 uur
verwachten we te starten met het interview met Mike,
en doen we de jaarlijkse wielerkwis.
Roelanzia zorgt voor soep met broodjes.

Op vrijdag 20 september start
Mike in het Kampioenschap van
Vlaanderen. De dag erna ook in
de Primus Classic. Dit is de
laatste voorbereiding op het WK
in Yorkshire op zondag 29
september.
De laatste drie koersen volgen
dan na het WK met Sparkassen
Münsterland Giro en de
wedstrijd in Binche-ChimayBinche. Op zondag 12 oktober
sluit Mike het seizoen af met de
Tacx Pro Classic / Ronde van
Zeeland.

Wij hopen velen van jullie te ontmoeten op onze
jaarlijkse supportersdag. Om een beeld te krijgen van
deelname verzoeken wij iedereen om zich - in ieder
geval - aan te melden door een mail te sturen naar
supportersclub@miketeunissen.nl.

Kijk hier voor het volledige
programma.

Team Jumbo-Visma

De nieuwsbrief vanaf vandaag ziet er anders uit. De nieuwe lay-out
zal rechtstreeks in uw mailbox binnenkomen en is ook goed te
lezen op uw smartphone. Ook bestuursmededelingen worden
verwerkt in de nieuwsbrief. Uw voornaam, achternaam en emailadres hebben wij opgenomen in een beveiligde omgeving
(AVG wetgeving) van de software van La Posta. Hebt u hiertegen
bezwaar, laat het ons weten. Onze contactgegevens staan
onderaan de nieuwsbrief.
Hebt u leuke ideeën voor de nieuwsbrief, laat het ons zeker weten.

Mike in
WKselectie

Huldiging Mike: de
herinnering blijft

Bondscoach
Koos
Moerenhout
heeft Mike de
vorige week

De huldigingen in Ysselsteyn
van de lokale helden Peter
Winnen (1981, witte trui, etappe
in Tour) en Mike (2013,
wereldkampioen veldrijden)
staan nog in het geheugen
gegrift van de echte
wielerliefhebbers. Dat zal ook
het geval blijken te zijn met de
prachtige ontvangst die Mike
ten deel viel in zijn
geboorteplaats op woensdag 7
augustus.

geselecteerd voor de wegrace op het
wereldkampioenschap in Yorkshire. De wedstrijd
wordt verreden op zondag 29 september.
De ploeg van acht renners bestaat uit: Mathieu van
der Poel, Nike Terpstra, Bauke Mollema, Dylan van
Baarle, Sebastian Langeveld, Jos van Emden, Pieter
Weening en Mike dus. Mathieu van der Poel zal als
absolute kopman fungeren. Van Baarle en van
Emden starten ook in de individuele tijdrit.

Dat er even paraplu's nodig
waren tijdens de serenade van
muziekvereniging De Peelklank
mocht de pret niet drukken,
want binnen in de fraai
aangeklede zaal van Roelanzia
konden velen – na het officiële
gedeelte – niet alleen van
gedachten wisselen met allerlei
bekenden, maar ook hun
persoonlijke felicitatie
overbrengen aan Mike, die
rustig de tijd nam voor een
praatje.

Lees hier het volledige bericht

Alle info over het WK in
Yorkshire !
WK op groot scherm
We weten al enige weken dat
Mike is geselecteerd voor het
WK in het Engelse Yorkshire.
Een bijzondere plaats om de
koers te volgen zijn de
tafeltjes onder de ingelijste gele trui van Mike in
supporterslokaal Roelanzia. De hele middag is de
wedstrijd daar te zien op een groot scherm. Iedereen
is welkom.

Bitterballen gingen rond, obers
torsten bladen bier, neef Cas
verkocht T-shirts, de stemmen
werden luider, Mike en Corine
bleven handjes schudden …
Het was een mooie,
gedenkwaardige avond,
gesymboliseerd door het doek
met de handtekeningen
waarvoor Mike een plaatsje
mag bedenken.

Na de Tour nog
steeds goed!

Lees hier het hele verslag of
bekijk de foto's

Na de geweldige Tour
bleef Mike goed
presteren. Zo werd hij
zesde in het
eindklassement van de
BinckBank Tour. Zijn beste etappe resultaten waren
een 3e plaats in Hulst, 7e in Houffalize en 6e in
Geraadsbergen.
In de OVG Energy Tour of Britain, die afgelopen
zaterdag eindigde werd hij nog eens zevende. Naast
een belangrijk aandeel in de drie etappe-zeges voor
Dylan Groenewegen werd hij zelf nog eens derde en
twee maal vierde. Resultaten waarmee Mike met een
goed gevoel richting het Wk kan vertrekken.
Je kunt alle resultaten van Mike hier bekijken.

Wielercafé Venray
Op donderdagavond 28 november is in de Schouwburg van
Venray een wielercafé gepland, waarin Mike samen met Wout
Poels en Peter Winnen wordt geïnterviewd door Bert
Wagendorp en Frans Pollux.
Dit interview wordt verder omgeven door muziek e.d..
Kaarten zijn nog niet verkrijgbaar. Zodra kaarten beschikbaar
zijn zullen wij de leden direct informeren. Reserveer de avond alvast!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nwb@home.nl toe aan uw adresboek.

