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Bekijk de webversie

Voorwoord en nieuwsbrief
Na een spannende Tour de France is
het nu hopen op een net zo geweldige
Vuelta, waarin we Mike aan het werk
zullen zien.
En dat ook nog eens met een start in
Nederland. In deze nieuwsbrief het
interview over de Vuelta, de transfer
naar Intermarché-Wanty-Gobert
Matériaux en een paar kleinere
berichten.
De nieuwsbrief zal nog incidenteel verschijnen. Alle actuele berichten staan op de website. En
het herhalen van berichten in de nieuwsbrief voegt weinig toe.

La Vuelta: interview
We spraken aan de vooravond van de Ronde van
Spanje met Mike, die met veel vertrouwen
vooruitblikt naar de Ronde van Spanje. Na 2015 en
2018 staat Mike voor de derde maal aan de start van
deze 21-daagse wedstrijd.
Klik hier voor hele interview.

Mike verkast naar Intermarché
Mike verlaat op het einde van dit seizoen
na vier jaar Jumbo-Visma en maakt de
overstap naar Intermarché-Wanty-Gobert
Matériaux.
Mike tekende een contract voor twee jaar
bij de Belgische WorldTour-ploeg.
In het uitgebreide bericht leest u wat zijn
ambities zijn voor de komende twee jaar.
Het zal niemand verrassen dat hij wil
scoren in de eendaagse wedstrijden, als
ook in de kleinere rittenkoersen.
Deze ambitie wil hij laten zien in de ploeg met de Eritreeër Biniam Girmay. Van de Afrikaan
wordt veel verwacht.
In het bericht geeft ook de performance manager Aike Visbeek zijn mening over de motivatie om
Mike naar het team te halen.
Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux maakt de laatste twee jaar flinke progressie en staat
inmiddels zevende in de ploegenranking.
Kijk hier voor het uitgebreide bericht.

Bankje voor Mike en Corine
Op het sfeervolle Slot Doddendael – een
middeleeuws kasteeltje bij Nijmegen – gaven Mike
en Corine elkaar onlangs het jawoord. Tijdens de
receptie mochten enkele leden van Supportersclub
het jonge echtpaar een door Timmerteun op maat
gemaakt bankje overhandigen. De inscriptie in het
eikenhout zal de herinnering levend houden aan die
bijzondere zaterdag 6 augustus 2022.

Supportersgilde naar Utrecht
Het supportsgilde van Mike zal vrijdagmiddag afreizen
naar Utrecht om daar Mike en Jumbo-Visma aan te
moedigen in de ploegentijdrit over 23 kilometer.
Vijftien supporters hebben zich aangemeld voor de reis.
Op zaterdag volgt de tweede rit van Den Bosch naar
Utrecht. De derde dag (zondag) is Breda zowel start- als finishplaats. Daarna is de transfer naar
Spanje, waar vanaf dinsdag 23 augustus alle andere etappes worden verreden.
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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.

