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Supportersclub Mike Teunissen

Kaarten Wielercafé Venray te koop
Wielercafé Venray
Op donderdag 28 november om 20.00 uur
is er in de Schouwburg van Venray een
wielercafé met Mike en met Wout Poels.
Kaarten kosten € 15,00 en zijn te
verkrijgen via de website van de
Schouwburg, klik hier
Omschrijving Wielercafé
In een bijzondere ambiance is wielrennen
natuurlijk het centrale thema. Maar er is
meer… Interviews worden afgewisseld met
muziek, verhalen en prachtige beelden uit de koers. De hoofdgasten van de avond zijn natuurlijk
Wout Poels en Mike Teunissen.
Zij worden geïnterviewd door presentator Frans Pollux en hij wordt bijgestaan door Bert
Wagendorp, Volkskrant-columnist en bekend van het boek Ventoux. Pollux blikt met de gasten
en het publiek onder andere terug op de geweldige Tour de France van Mike Teunissen en
neemt ook het seizoen door met Wout Poels.
De regionale wielerheld Peter Winnen schuift aan en brengt zijn eigenzinnige kijk naar voren.
Met de hulp van videobeelden herbeleven we samen mooie wielermomenten. Naast
wielerverhalen en smakelijke anekdotes uit de koers, is er ook muziek en literatuur. Bovendien
is er als klap op de vuurpijl nog een verrassingsgast aanwezig zijn. Wie dat is, houdt de
organisatie nog even geheim.
Als je erg graag naar toe wilt, wacht niet met bestellen van de kaarten.
Wij verwachten een hoge opkomst.
Met hartelijke groet,
Bestuur Supportersclub Mike Teunissen

Laatste info uit Yorkshire
De voor velen vanzelfsprekende WKselectie van Mike is uiteraard te danken
aan zijn prachtige resultaten van dit
seizoen. Zijn 37e plaats op de UCI World
Ranking, die wordt aangevoerd door
ploeggenoot Roglic, maakt zijn status in
het profpeloton duidelijk. Voor hem staan
slechts drie Nederlanders: Van der Poel
(11e), Mollema (31e) en Groenewegen
(35e).
De rugnummers
Zondagmorgen starten de profs in Leeds hun de strijd om de felbegeerde regenboogtrui rond
9.30 uur. De Nederlandse ploeg van acht renners heeft de volgende rugnummers: Mathieu van
der Poel (39), Nike Terpstra (36), Bauke Mollema (35), Dylan van Baarle (38), Sebastian
Langeveld (34), Jos van Emden (40), Pieter Weening (41) en Mike (37). Mathieu van der Poel
zal als absolute kopman fungeren.
Klik hier voor het volledige bericht.

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
zondag welkom.

Alle info over het WK in Yorkshire !
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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.

