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Mike Limburgs renner van het jaar 2019
Limburgs Wielergala
Het 'boerenjaar', van Mike werd op 27
november in de Venrayse schouwburg
beloond met de titel Limburgs renner van
het jaar 2019. Voor de tweede keer in zijn
carrière riep de organiserende Club van
24 hem uit tot de beste Limburgse renner.
Wout Poels en Tom Dumoulin waren ook
genomineerd.
In de spits door Antwerpen
Keurig op tijd arriveerde Mike in de
schouwburg. Aan hem was niet te zien dat hij 's middags nog over de kasseien van Carrefour
de l'Arbre glibberde. Samen met Maarten Wynants, Amund Jansen en Wout van Aert testte hij
in de regen de nieuwe fietsen op de kasseienstroken van Parijs-Roubaix, de voorjaarsklassieker
die ook dit jaar op zijn programma staat. Een snelle rit in de eigen auto was noodzakelijk om
vanuit Noord-Frankrijk via Antwerpen – in de spits – tijdig Venray te bereiken.
Klik hier voor het volledige bericht

Uitverkocht Venrays Wielecafé
Het wielercafé in de Schouwburg van Venray was
bijna helemaal uitverkocht. De supporterclubs van
Mike en Wout Poels hadden enkele maanden
geleden het initiatief genomen. Samen met de
Bikewriters namen zij de organisatie op zich.
BikeWriters is een collectief van fietsende schrijvers.
Zij brachten de afgelopen jaren met verschillende
schrijf- en muziekprojecten veel geld bij elkaar van
bijvoorbeeld Tour for Life en Artsen zonder
Grenzen.
Presentatie
De in Tegelen geboren Frans Pollux presenteerde de wieleravond. Hij is vooral bekend als
muzikant en schrijver. Hij werd geassisteerd door de 34-jarige Frank Heinen. Ook deze is
schrijver, journalist en columnist. Wielerboeken van zijn hand zijn o.a. Uit koers en De kleine
Heijnen.
Mike vinkt af
Mike was de eerste die aanschoof bij het duo. Natuurlijk werd de gedenkwaardige zaterdag in
juli in Brussel besproken. Hij vertelde hoe van 1600 meter voor de streep tot drie minuten na de
finish zijn wereld veranderde en hoe hij plotsklaps één van zijn levensdoelen kon afvinken. “Wat
blijft er nog over om te bereiken?”, vroeg Pollux.
Mike: “Parijs-Roubaix winnen en een Olympische deelname zijn weer nieuwe stippen aan de
horizon. Maar ik weet maar al te goed hoe alle puzzelstukjes in elkaar moeten vallen om deze
nieuwe doelen te realiseren.”
Klik hier voor het volledige bericht

Foto's Supportersdag 2019
Het voorjaar is begonnen!
Terwijl de renners van het afgelopen jaar nog
gekozen worden en de wielerbladen terugblikken op
het afgelopen wegseizoen, is voor Mike het voorjaar
al aangebroken. Hij was al met de ploeg in 'de Hel'
om de nieuwe fietsen te testen. Over een weekje zit
hij al weer voor de eerste maal deze winter in
Spanje.
Van de berg naar de Omloop
De voorbereiding op het klassieke voorjaar eindigt
voor Mike in februari met een hoogtestage op El Teide, de vulkaan op Tenerife. Want direct na
afloop hiervan staat zijn eerste koers van 2020 op het programma: Omloop het Nieuwsblad
(zaterdag 29 februari).
De bladen
Te groot om te bevatten kopt Procycling in het jaaroverzicht 2019. In een interview van acht
bladzijden kijkt auteur Léon de Kort met Mike terug naar de meest bijzondere 48 uur uit zijn vijf
seizoenen profwielrennen.
Ook in het eindejaarsnummer van Wielerevue mag Mike onder de titel Voor altijd Nederlandse
wielergeschiedenis uit de doeken doen hoe hij de bizarre ontknoping van de eerste Touretappe
heeft beleefd.
Klik hier voor het volledige bericht.

Sportprijs Limburg 2019
Op maandag 16 december wordt de Provinciale
Sportprijs Limburg 2019 uitgereikt in de Maaspoort
in Venlo. Mike is opnieuw genomineerd en zal het
moeten opnemen tegen handboogschutter Mike
Schloesser en Formule 1 coureur Mike Verstappen.
Zowel publiek als vakjury kunnen stemmen.
Het publiek kan stemmen tot en met zaterdag 7 december. Dus wacht niet te lang en stem op
Mike via de website www.sportprijslimburg.nl of klik op onderstaande zwarte button.

Stem uiterlijk 7 december op Mike !
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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.

