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Nieuwsbrief

Supportersclub Mike Teunissen

Prettige feestdagen
Het was een fantastisch jaar! Ik wil jullie
allemaal bedanken voor de geweldige
support. En voor iedereen alvast fijne
feestdagen. Op naar een mooi, gezond
en sportief succesvol 2020!
Mike
Ook het bestuur van de supportersclub
wenst jullie gezellige feestdagen en tot
in 2020.

"2020 ..er wacht een mooie uitdaging op me."
Pittig programma voor 2020
Het afgelopen jaar kenmerkte zich natuurlijk
vooral door de ritzege en de gele trui in de Tour
de France. Dat staat buiten kijf. Maar ook de
eerste hoogtestage in de Sierra Nevada en de
voortdurende top tien klasseringen in het najaar
waren opvallende feiten in het wielerjaar 2019.
Zo stonden er in oktober 86 wedstrijddagen
achter zijn naam. Geen enkele Nederlandse
renner stond vaker aan de start.
Voorjaar 2020
In het nieuwe wielerseizoen zijn we natuurlijk benieuwd naar de prestaties van Mike in het voor
hem belangrijke voorjaar. Kan hij de progressieve prestatiecurve van 2019 doortrekken in de
belangrijke klassiekers? Waarbij Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en ParijsRoubaix natuurlijk voorname ijkpunten zijn.
Pittige seizoen voor de boeg
Met een hoogtestage in februari, de voorjaarsklassiekers, de Ronde van Italië, nog een
hoogtestage in de Sierra, een wedstrijd in Tsjechië en vanaf 14 augustus nog eens de Ronde
van Spanje wordt 2020 zonder meer pittig.
Klik hier voor het volledige bericht

Mike naar winst in
spannende veldrit
Pas in de laatste ronde slaagde Mike
erin om zijn Belgische rivaal Jens Gijs
definitief te lossen en kon hij 'op
zeker' de laatste modderstroken
nemen op weg naar de streep die
bijna in de smurrie verdwenen was.
Boxtel kreeg een gedroomde winnaar
in het regenballet op recreatieplas De
Langspier. Achter Gijs knokte Kelvin Bakx zich naar de derde plaats.
Sterk duo
Al vanaf de tweede ronde werd duidelijk dat Mike en-Gijs de sterksten waren in het mooie
deelnemersveld, met voor Jumbo-Visma ook Maarten Wynants en Dylan Groenewegen.
Ploeggenoot Timo Roosen – op de wegfiets – was een aandachtig toeschouwer.
Verzorgers
Mike kwam slecht weg bij de start. Als een van de laatsten draaide hij de weg langs de spoorlijn
op, maar binnen een halve ronde had hij de snel vertrokken Dylan Groenewegen al achter zich
gelaten en reed hij op de zevende plaats. De gestaag vallende regen deerde Mike blijkbaar
niet.
Klik hier voor het volledige bericht.

We zoeken nog supporters om mee te helpen aan de
nieuwsbrief. Interesse ?
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Website

Instagram

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 supportersclub@miketeunissen.nl toe aan uw adresboek.

