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JE MOET
KIEZEN…
ParijsRoubaix of de Ronde
van Vlaanderen?
„Roubaix, dat is de mooiste,
de meest heroïsche. En de
overwegend vlakke kasseien
stroken liggen me beter dan
de klimmetjes van de Ronde.”
Eén keer ParijsRoubaix
winnen of vijf keer de
Amstel Gold Race?
„Vijf keer? Daar kan ik geen
nee tegen zeggen. Dan ben je
mister Amstel Gold Race.
Sommigen vinden deze
klassieker niet heel veel
waard, maar ik plaats ‘m even
hoog als de Ronde van
Vlaanderen.”
Schijfremmen of velgrem
men?
„De Cervelo waar ik volgend
jaar op rijd heeft schijfrem
men en op de Bianchi zaten
velgremmen. Daar was ik
tevreden over en schijfrem
men maken heel veel herrie in
nat weer. Ik laat me graag
overtuigen dat schijfremmen
beter zijn, maar tot die tijd
kies ik voor velgremmen.”
Veldrijden of koersen op de
weg?
„Mijn hart ligt op de weg.
Veldrijden is mooi, maar haalt
het eindelijk niet bij koersen
op de weg. Ik ben dan wel
wereldkampioen bij de
beloften geweest, maar wist al
snel dat ik niet het talent van
Wout van Aert en Mathieu van
der Poel had. Dat kan ook een
rol hebben gespeeld.”

Merckx. „Het waren er twee eigen
lijk: een voor de podiumceremonie,
die was heel ontspannen en leuk. En
daardoor floepte ik er op het podi
um ‘hey Eddy!’ uit.” Een joviale be
nadering van de grootste allertij
den. „Ja, misschien wel. Hij zei dat
hij onder de indruk was van mijn
sprint. Als de grootste aller tijden
dat zegt tegen je, wil ik dat wel aan
nemen.”
Waar Teunissen dan wel rust vond?
„In wandelen. Dat ben ik van ellende
maar gaan doen. Ik heb in corona
tijd heel wat afgewandeld door de
natuurgebieden. Nederland is hart
stikke mooi. Als wielrenner probeer
je altijd zo weinig mogelijk energie
te verspillen aan zaken als lopen en
staan, maar nu was het een uit
komst, een uitlaatklep.”

Schaatsen
En dan nog iets. Op Strava versche
nen plots ritjes op een ijsbaan. „Je
gelooft het niet, maar ik had in mijn
leven nog nooit geschaatst. En om
dat ik toch weinig op de fiets zat, heb
ik besloten dat ik het maar eens
moest leren. De vriendin van Timo

“
Je gelooft het
niet, maar ik
had in mijn
leven nog nooit
geschaatst.
Pootje over lukt
nog niet, dat is
iets voor
volgend jaar.
Mike Teunissen

is schaatsinstructrice en zij heeft
me de eerste slagen geleerd. Pootje
over lukt nog niet, dat is iets voor
volgend jaar.”
Het vizier op 2021 is nog niet zo sim
pel. „Corona is nog niet voorbij en of
het vaccin alles snel gaat oplossen
moeten we nog zien. Ik ga me voor
bereiden alsof de klassiekers in het
voorjaar gewoon weer doorgaan,
maar het blijft onzeker.”
En wat betreft hemzelf? „Ik ken
mijn programma nog niet, dat ho
ren we in januari als we met de ploeg
eindelijk weer eens samenkomen,
op een trainingskamp in Spanje.
Het liefst rij ik de Tour weer.”
De klassiekers worden een hoofd
doel  zoals elk jaar – en qua grote
ronde is het dus nog even afwach
ten.
Slechter dan afgelopen jaar lijkt in
elk nauwelijks mogelijk. „En anders
kan ik altijd gaan schaatsen”, be
sluit Teunissen. „Als ik pootje over
onder de knie heb, volgen de rondjes
dertig laag vanzelf.”
REAGEREN?
robin.vanderkloor@delimburger.nl

Brabant of Limburg?
„Ik heb beide provincies in
mijn hart gesloten. Ik ben
opgegroeid op de grens,
dus was altijd al
half/half. Voor mijn
gevoel denkt ZuidLim
burg anders daarover.
Daar is het vaker echt
alleen maar Limburg
dat de klok slaat.”
Friet of patat?
„Friet natuurlijk,
kom op. Mensen in
team patat staan
meteen 10 achter
bij mij.”
Eddy Merckx
of Fausto
Coppi?
„Eddy. Eddy is de
grootste. Niks ten
nadele van Coppi,
maar niemand kan
tippen aan Eddy.”
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Frans Maassen of Roy
Curvers?
„Die is gemeen, want nu moet
ik er een teleurstellen. Ik heb
ze allebei heel hoog zitten, zijn
allebei een mentor voor me.
Laat ik maar voor Roy kiezen,
puur om Frans te plagen.”
Eyserbosweg of Keuten
berg?
„Hier moet ik toch gaan voor
de Doodeman, het onbekende
broertje van die twee. Een
prachtig, rustig weggetje, die
uitkomt op de top van de
Keutenberg. Oh en de
Maasberg, in Elsloo. Eentje
waar je niet hoeft in te delen
en gewoon voluit de kasseitjes
op kunt rammen.”
Playstation of Netflix?
„Meer Netflix de laatste tijd, ik
kijk momenteel The Queen’s
Gambit. Op trainingskamp
volgende maand neem ik de
Playstation weer mee, want ik
heb mijn titel te verdedigen
als beste FIFAspeler van heel
JumboVisma.”
Luister je naar Lange Frans
of Diederik Gommers?
„Oeh, in dit soort discussies
ben ik graag Zwitserland. Op
zich sta ik open voor ieders
mening, maar in dit soort
kwesties luister ik naar
mensen die er verstand van
hebben. We willen allemaal zo
snel mogelijk terug naar een
soort ‘normaal’ en dat gaat
het snelst als we gaan
vaccineren en ons aan de
richtlijnen houden.”

