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Bekijk de webversie

"Veel onduidelijkheid: het is iedere dag
anders"
Coronavirus en dan?
Het coronavirus zet de wielerwereld toch flink op zijn kop. Een
week geleden begonnen de geruchten over de Italiaanse
voorjaarskoersen: Strade Bianche, Tirreno-Adriatioco en
Milaan-Sanremo. Gaan ze nu wel door en toch niet? En gaan
alle WorldTour-ploegen wel?
Team Jumbo-Visma koos voor de veiligheid van zijn renners en
staf en maakte bekend om de drie genoemde koersen over te
slaan. Een belangrijk gemis in de voorbereiding op het
Belgische voorjaar. Misschien wel dé belangrijkste periode van
jaar voor Mike. Wellicht kan deelname aan Parijs-Nice het
Italiaanse blok vervangen?
Maar ook daarin trok Jumbo-Visma dezelfde lijn door. Andere ploegen kozen wel voor
de 'Rit naar de Zon'.
Op dit moment puzzelen ploegleiders en ook trainers aan alternatieve
wedstrijdprogramma's.
Mike deed zaterdag nog een flinke training van 200 kilometer en vertelde: "Er is
veel onduidelijkheid op dit moment. Het is iedere dag anders. Ik kan écht niet
zeggen wat er gaat gebeuren. Ik hoop natuurlijk om snel weer koersen te rijden.
Misschien zijn er mogelijkheden in andere en kleinere koersen in Nederland en
België. Maar we weten het met z'n allen niet. Ook niet hoe het coronovirus om zich
heen grijpt. Ik houd jullie op de hoogte via mijn website."

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

Nieuw redactielid: Bram
Muijtjens
Al snel na de laatste Nieuwsbrief kwam er
een reactie op onze oproep. Vanaf dit
wielerjaar gaat Bram Muijtjens de redactie
van de Nieuwsbrief versterken.
Naast Bram leveren ook Gerard Keijsers
en Ger Hermans een bijdrage. De laatste
twee zorgen samen met Mike ook voor de
teksten op de website.
Bram woont met zijn vriendin en drie kids
in Geijsteren. (foto: familie Muijtjens met
Mike in Boxmeer). Bram leverde al gelijk belangrijke input voor de Nieuwsbrief met
een aantal nieuwe rubrieken. Top!

Op welke plaats eindigt Mike in Ronde van Vlaanderen ?
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 Ronde van
Vlaanderen op zondag 5 april.
Je mailt de klassering uiterlijk zaterdag 4 april, 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. Wij hopen op een flinke
deelname.

Omloop Het
Nieuwsblad
Waaierrijden,
stevige wind en
gietende regen
maakten De Omloop zeer zwaar, maar
Mike was de hele dag met zijn Jumbomaten voorin te vinden. Zijn sterke
optreden resulteerde in een plaats in
de kopgroep van de dag en een mooie
zesde plaats in de Belgische
openingsklassieker.
Voor ploeggenoot Amund Jansen was
wedstrijd voortijdig over. Na een
valpartij – net voor de bevoorrading –
moest hij zelfs naar het ziekenhuis
voor onderzoek.
Lees hier het volledige bericht

Nieuwe
rubrieken in
de
nieuwsbrief
Vanaf het volgend
nummer
verschijnen er drie nieuwe rubrieken
in deze Nieuwsbrief. 'Kent je deze
supporter al?', 'Vraag het Mike' en je
kunt een uitslag voorspellen in een
bepaalde wedstrijd.
In de rubriek 'Kent je deze supporter
al?', wordt door middel van tien
vragen een supporter aan jullie
voorgesteld. Ook kun je in de
rubriek 'Vraag het Mike' een leuke of
interessante vraag stellen aan Mike
zelf. We zoeken één vraag uit. Mike
zal dan in het volgende nummer
uitgebreid antwoord geven op deze
vraag.
De vraag kun je dan mailen, klik
hier.

In 2019 bijna 1,5 miljoen hits op website
Mike
Nieuws van de supportersclub
Activiteiten 2020
In de vergadering van dinsdag 3 maart heeft het
bestuur van de supportersclub de activiteiten voor
dit jaar vastgesteld.
Hieronder de datums en de activiteiten: 12 april:
naar Parijs-Roubaix (met bus of busjes); 9 mei:
openingsrit met nieuwe AGU-kleding; 21 juni: NK
Drenthe (Wijster); 14-16 augustus: Ronde van
Spanje en in oktober: jaarlijkse supportersdag in Ysselsteyn.
Klik hier voor het uitgebreide bericht.
Busreis Parijs-Roubaix
Het wielerseizoen is in gang geschoten. Als supportersclub hebben we dit jaar
gekozen om dé klassieker van het voorjaar te bezoeken, t.w. Parijs-Roubaix (op
zondag 12 april).
Heb je interesse om mee te gaan, geef je dan op vóór zaterdag 4 april door een mail
te sturen!
Kijk hier voor het hele bericht.
Wielerkleding
De mooie en nieuwe AGU-wielerkleding van de Supportersclub wordt medio april
verwacht. De T-shirts wellicht al eerder. Nader bericht volgt.
Op zaterdag 9 mei wordt er een openingsrit in de nieuwe kleding georganiseerd. We
vertrekken om 13.00 uur bij Roelanzia voor een rustige rit over 75 kilometer.
Wellicht kunnen we daarna de proloog van de Ronde van Italië op het groot tv
scherm bekijken. Ook hier: nadere info volgt.
De berichten van de supportersclub kun je gemakkelijk vinden via Supporterclub,
Nieuws !

Veel actueel wielernieuws op
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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.

