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Bekijk de webversie

"Alle klassiekers, maar geen grote ronde!"
Wedstrijdprogramma bekend!
De coronacrisis zorgde de afgelopen drie
maanden voor een flinke radiostilte in de
wielerwereld. Alle koersen werden
geannuleerd. De vorige week presenteerde
de UCI echter de nieuwe kalender vanaf 1
augustus, waarbij alles opnieuw werd
geprogrammeerd.
Afgelopen maandag werd ook op het programma van Mike een laatste klap gegeven. Samen
met ploegleider Frans Maassen en het team werd gekozen voor een najaar met alle belangrijke
klassiekers. Mike zal dit jaar niet aan de start staan van een grote ronde, dus géén Giro en géén
Vuelta.
Mike: "Ik ben heel erg tevreden met mijn wedstrijdprogramma vanaf de Strade Bianche (1
augustus, red.). Toen het team aan de nieuwe planning begon, heb ik aangegeven volledig te
gaan voor de klassiekers. Eigenlijk met zo weinig mogelijk concessies! En dat is gelukt.
Natuurlijk frappant dat ik dit jaar géén grote ronde ga rijden. Wel jammer, maar we moeten
kiezen.
Voor het volledige bericht kilk hier.

Wedstrijdprogramma (o.v.) en uitslagen
Het actuele wedstrijdprogramma (onder voorbehoud) en ook de uitslagen van Mike kun je altijd
terugvinden op de website. Hieronder de links:
- Programma 2020;
- Uitslagen 2020.

Wielerkleding Supportersclub
Op woensdag 3 juni kon in clublokaal Roelanzia de nieuwe
wielerkleding worden afgehaald van de Supportersclub. Het
mooi geel-zwarte tenue werd door AGU geleverd en werd
ontworpen door Ike Groen. De kledingset bestaat uit een
wielertricot, wielerbroek en een T-shirt. De set heeft slechts een
oplage van 35 stuks en is daardoor een 'collectors item' te
noemen en eigenlijk alleen maar voor de échte liefhebber. Mike
mocht uit handen van voorzitter Willie Koonings ook een
exemplaar in ontvangst nemen. Naast de opdruk van de
Supportersclub staat op de achterzijde de podiumfoto in de Tour.
Ook de datum van zijn winst in Brussel en het Atomium,
inclusief de finishfoto. Op de linkermouw het embleem van het WK Cyclocross in Louisville.
Mike pakte in 2013 de wereldtitel bij de beloften en versloeg Bosmans en zijn huidige ploegmaat
Wout van Aert. Tenslotte vinden we op rechtermouw de beroemde kassei uit Parijs-Roubaix.
Deze klassieker won Mike in 2014 in de beloftencategorie. Op de voorzijde staat nogmaals een
uitvergroting van de millimetersprint in de eerste rit van de Tour.
Klik hier voor het volledige bericht!

Op welke plaats eindigt Mike in Strade?
Vanaf dit seizoen kunnen jullie meespelen voor een leuke prijs aan het einde van het seizoen.
Gedurende het hele wielerjaar kun je de notering voorspellen van Mike in een bepaalde
wedstrijd. Voor deze eerste voorspelling is dat de Strade Bianche op zaterdag 1 augustus.
Je mailt de klassering uiterlijk vrijdag 31 juli, 24.00 uur aan de supportersclub. Na de wedstrijd
wordt gekeken wat het verschil is tussen de behaalde klassering van Mike en jouw voorspelling.
Degene met het kleinste verschil wint. Stel er doen twintig supporters mee, dan ontvangt de
winnaar 20 punten voor het klassement, de tweede 19 enz. Op het einde van het jaar worden
van alle dagklassementen een eindklassement opgemaakt. De winnaar ontvangt dan een mooie
Jumbo-Vismaprijs.
Je kunt dus mailen aan supportersclub@miketeunissen.nl of klik hier. Wij hopen op een flinke
deelname.

Mike maakt indruk in
eCompetition
Diverse fans volgden in de meimaand op
zondagmorgen de live-uitzending van de
Jumbo-Visma eCompetition. Bijna alle
renners van de ploeg streden mee voor de
oranje, groene en witte leiderstrui.
In vergelijking met ander virtuele koersen
was er sprake van eerlijke ritten, want
iedereen beschikte over dezelfde apparatuur.
Groene trui voor Mike
Leider Mike somberde voor de laatste rit van Jumbo-Visma eCompetition: "Vandaag ga ik geen
top 10 halen in de slotklim. " Door zijn goede prestaties in de eerste drie etappes ( 4e, 1e, 8e)
had de oranjetruidrager op dat moment niet alleen de groene trui van het puntenklassement
definitief veroverd, maar ook een ruime voorsprong in het algemeen klassement. Toch bracht
de beklimming van de Alpe du Zwift onverwacht spektakel. Klimmer Vingegaard deed wat er
van hem werd verwacht, maar kreeg veel tegenstand van o.a. Bennett en Roglic. De grote
verrassing bleek echter te komen van Mike. Vanaf het moment dat het wegdek de hoogte
inging, bleek Mike met de besten mee te kunnen.
Eén punt te kort voor oranje
Terwijl Bennett en Vingegaard elkaar het leven zuur maakten in de strijd om de etappewinst,
leek Mike ook zijn eindzege veilig te kunnen stellen door zijn onverwachte klimmerscapaciteiten.
Helaas bleek zijn 6e plaats, nipt achter Koen Bouwman, net niet genoeg om de leiderspositie in
het klassement vast te houden. Die was met één punt voorsprong voor de etappewinnaar
Vingegaard.

Supportersclub en de nieuwe planning
Het bestuur van de supportersclub zal de komende weken een nieuwe planning maken voor de
activiteiten. Een bezoek aan één of meerdere wedstrijden en de jaarlijkse Supportersdag staan
daarin als vanouds centraal. We houden jullie op de hoogte!

Ken je deze supporter al?
In deze rubriek zullen we iedere nieuwsbrief
een supporter aan jullie voorstellen. Door
middel van een aantal vragen hopen we jullie
wat beter te leren kennen.
Stel jezelf eens voor
Ik ben Bram Muijtjens, 40 jaar oud en
woonachtig in het mooie Geijsteren. Hier
woon ik samen met mijn vriendin Joyce en
drie kinderen Jordan, Julia en Jason. Ik ben
werkzaam als militair bij de Koninklijke
Luchtmacht. Hiervoor werk ik op De Peel in
Vredepeel. Mijn grootste interesse is fietsen.
Zowel zelf als toerist, volgens José de
Cauwer, als alles van koers op tv.
Mijn Fietsen
Ik heb momenteel vier fietsen:
- Cervelo S5 als racefiets
- Giant TCX Advanced Pro als cyclocross
- Scott Scale 900 RC als mountainbike
- Batavus met kinderstoeltjes als stadsfiets.
Waarom supporter van Mike Teunissen?
Ik ben supporter van Mike Teunissen omdat ik zowel groot liefhebber ben van de cross alswel
het klassieke voorjaarsseizoen. Als er dan ook nog binnen de gemeente een renner is die hierin
ook nog serieus om de prijzen meefietst, is de keuze gauw gemaakt !
Mooiste moment van Mike Teunissen?
Ik denk voor veel supporters dat dit vorig jaar op 6 juli was. Wij waren toen zelf op vakantie op
Fuertaventura. Familie lag aan het strand en ik zat op de hotelkamer naar een Spaanse zender
de Tour te kijken. Dat Mike daar de etappe won en de gele trui pakte, is voor mij wel het
hoogtepunt. En stiekem baalde ik dat ik niet met de supportersreis mee kon naar Brussel.
Favoriete wedstrijd?
Moeilijk, alle voorjaarsklassiekers alswel drie weken de Tour volgen zijn voor mij toch wel de
hoogtepunten van de wielerkalender. Maar dé eendagswedstrijd is toch wel Paris- Roubaix.
Ik hoop dat Mike ... wint
Paris-Roubaix ! Op Mons-en-Pévèle rijdt Mike weg bij een klein elitegroepje renners. Vanaf dan
rijdt Mike aan de leiding met ongeveer 30 seconden voorsprong op de achtervolgers. Een uur
lang in spanning zitten: gaat hij het redden of halen ze hem terug? Maar het gat blijft rond de 30
seconden hangen. Op het velodrome in Roubaix kan Mike de laatste ronde alleen genieten van
de overwinning.
Dus Mike, de komende jaren vanaf Mons-en-Pévèle vol in de aanval en niet meer omkijken!
Ik geef de pen door aan
Onze jongste supporter, Jens Driessen.

We geven supporters de kans om hun vraag aan Mike te
stellen en deze dan hier te publiceren. Dus heb jij een leuke of
originele vraag klik dan hier en misschien zie jij jouw vraag in
de volgende uitgave.
Met welke sporter van nu of uit het verleden zou jij een
dag willen ruilen en waarom?
(Bram Muijtjens)
Mike: "Het lijkt mij wel mooi om te koersen in de tijd dat het
allemaal niet zo geregisseerd is zoals nu. En dan om een
klimmer te zijn en een mooie bergetappe te winnen op Alpe
d'Huez. Zoals Peter Winnen dit twee keer deed. Dat lijkt me een heel mooi gevoel!"

Veel actueel wielernieuws op 'In de leiderstrui'
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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 supportersclub@miketeunissen.nl toe aan uw adresboek.

