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Beste supporter,
Mike heeft inmiddels zijn opwachting gemaakt als World Tourrenner in de
LottoNl-Jumboformatie. Begin maart kende hij een moeilijke start in
Kuurne-Brussel-Kuurne en kon hij helaas de wedstrijd niet uitrijden.
Vanaf de Driedaagse van West-Vlaanderen ging het iedere week beter. In
eerste instantie met een elfde plaats in de Profronde van Drenthe.
Klasseringen zeggen niet altijd alles, want in Dwars door Drenthe en
Nokere Koerse werkte hij hard de sprinters Barry Markus en Moreno
Hofland. In een uitermate zware Ronde van Zeeland Seaports werd Mike
knap 19e.
Afgelopen woensdag in Dwars door Vlaanderen sloeg hij na halfkoers
tegen het asfalt met als gevolg veel schaafwonden, een pijnlijke heup en
een brandwond op zijn hand. Deze laatste wond baart wat zorgen, omdat
steunen op het racestuur moeilijk en pijnlijk is.
Hopelijk komt zijn in Volta Limburg Classic op zaterdag 4 april niet in
gevaar.
Resultaten
01 mrt
Kuurne-Brussel-Kuurne
06 mrt
Driedaagse van W-Vlaandereren, proloog
07 mrt
Driedaagse van W-Vlaanderen,1e rit
08 mrt
Driedaagse van W-Vlaanderen, 2e rit
08 mrt
Driedaagse van W-Vlaanderen, alg klas.
14 mrt
Profronde van Drenthe
15 mrt
Dwars door Drenthe
18 mrt
Nokere Koerse
21 mrt
Ronde van Zeeland Seaports
25 mrt
Dwars door Vlaanderen

DNF
51
72
79
76
11
57
36
19
DNF

Programma april en mei
Mike is opgenomen in de voorlopige selectie voor de Ronde van Romandië.
Deze zesdaagse etappewedstrijd in Zwitserland maakt deel uit van de
World Tourkalender. Dit is de eerste World Tourkoers voor de NoordLimburger, die tot nu toe alleen aan de start stond in wedstrijden van de
Europe Tour.
De Ronde van Romandië start op 28 april met een ploegentijdrit van 19
kilometer en eindigt 3 mei met een individuele tijdrit van 17 kilometer. In
de tweede tot en met de vijfde etappe is een flink aantal beklimmingen
opgenomen tot een hoogte van 1500 meter. De laatste twee edities

werden gewonnen door Christopher Froome, zowel in 2013 als in 2014
voor Simon Spilak en oud-wereldkampioen Rui Costa.
Op zaterdag 4 april staat voor Mike dus Volta Limburg Classic op het
programma. Mike kwam nog niet eerder aan de start van de Limburgse
klassieker met start en finish in Eijsden. Ook niet toen deze nog de
benaming Hel van het Mergelland droeg.
Op woensdag 8 april volgt de Scheldeprijs met start en finish in het
Belgische Schoten. De laatste voorbereidingswedstrijd op de Ronde van
Romandië is de Brabantse Pijl op woensdag 15 april. De selecties van de
ploeg zijn allemaal nog voorlopig en kunnen worden gewijzigd. Dat geldt
ook voor de preselectie van de 22-jarige renner uit Ysselsteyn voor de
Ronde van Californië van 10 tot en met 17 mei.
Supportersclub
Binnen het bestuur heeft Martin Teunissen het penningmeesterschap van
Thei van Els overgenomen. Voorzitter is Hans Teunissen en secretaris is
Will Smits. Verder ondersteunen Gerard Keijsers, Ger Hermans en Hans
Rongen het bestuur.
Jaarprogramma
In de laatste vergadering heeft het bestuur het voorlopige jaarprogramma
vastgesteld.
Op zaterdag 4 april zal de supportersclub afreizen naar Zuid-Limburg,
waar de Volta Limburg Classic wordt verreden. De start wordt om 12.00
uur gegeven in Eijsden, waar de renners, na 198 kilometer, rond 17.00
uur de finish worden verwacht.
Op zondag 28 juni wordt in Emmen het nationaal kampioenschap voor de
profs verreden. Na twee grotere lussen rijden de renners tien plaatselijke
ronden van 13 kilometer. De totale afstand bedraagt 265 kilometer. In
Emmen zal de supportersclub aanwezig zijn.
De Supportersclub heeft toegezegd om mee te werken aan de Rabofietsdag op zaterdag 5 september. Café-Zalen-Restaurant-Partycentrum
Roelanzia krijgt die dag een prominente plaats. Hoe deze dag er precies
uitziet is nog niet bekend.
Op het einde van het seizoen wordt weer een supportersdag
georganiseerd.
Opgeven voor Volta Limburg Classic uiterlijk 1 april
Op zaterdag 4 april gaan we samen naar de Volta Limburg Classic. Dat
zou kunnen met een bus(je) of met auto’s. Mogelijk dat we ook op de fiets
de wedstrijd op verschillende plaatsen kunnen bekijken.
De invulling van de dag is afhankelijk van de opgaves. Geef je uiterlijk
woensdag 1 april op als je meegaat. Stuur hiervoor een mailtje aan:

supportersclub@miketeunissen.nl. Geef in het bericht aan of je de
wedstrijd in Zuid-Limburg wilt volgen met de racefiets of auto.

Achter de schermen werkt Thei van Els
Mike op tv, in de krant, op wielersites, op de radio …
Achter de schermen hebben allerlei personen hun bijdrage geleverd aan
de successen van Mike en nog steeds staan ze voor hem klaar.
Op verzoek van Mike schenken we in iedere Nieuwsbrief aandacht aan
een van hen. Dit maal zijn we aan tafel geschoven bij Thei van Els.

Venray
Thei (1961) is geboren in Venray
en woont daar met zijn vrouw
Petra, en zoons Tom en Bob aan
de Athoslaan. Zij hebben een
hond (English sheepdog) die
luistert (of eigenlijk niet luistert)
naar de naam Dikke.

wist ik dat het klaar was", zegt
Thei, die echter blijft fietsen. Op
zijn Koga Wordtravellar gaat hij
zelfs naar Santiago de
Compostella.

Werkkring
Thei is werkzaam als
teamcoördinator/seniorinspecteur bij de inspectie voor de
gezondheidszorg. Hij houdt zich
daar bezig met het toezicht op
justitiële inrichtingen.

Mike
Vanaf het begin volgde hij de
carrière van Mike. Hij was zelfs
aanwezig bij de eerste
overwinning van Mike in Oploo.
Diens rijstijl was toen al duidelijk:
niet afwachten maar aanvallen.
Laten zien dat je er bent. Samen
met vader Martin reisde Thei stad
en land af om de verrichtingen
van Mike te volgen.

Tussen de wielen
Thei begeeft zich al vanaf zijn
veertiende tussen de wielen. Met
een NWB-licentie neemt hij deel
aan wedstrijden voor adspiranten
en junioren. Vervolgens geeft hij
een aantal jaren voorrang aan
studie aan werk. Na een jaar of
tien vraagt hij weer een NWBlicentie aan en start hij met o.a.
Martin Teunissen en Wilbert
Janssen in koersen als Rogtour en
Pijl van Limburg.
"Ik was een verdienstelijk renner,
maar na een valpartij in Weert

Mooie momenten
Terugkijkend naar de vele
wedstrijden die hij zag van Mike,
stelt Thei vast dat het toch vooral
een aaneenschakeling van
successen was. Zowel in het veld
als op de weg bleek Mike door zijn
aanvalslustige rijstijl vaak de
grote smaak- en gangmaker van
de koers. Dat deed hij overigens
vaak samen met Ike Groen, zijn
maatje op de weg: demarreren
vanaf kilometer één. Tot wanhoop
van ploegleiders die er telkens
opnieuw op aandrongen om het

de eerste helft van de koers maar
eens rustig aan te doen. 'Rustig
aan doen' komt echter niet voor
in het woordenboek van Mike.
Wereldtitel
Mooie ervaringen zijn natuurlijk
de kampioenschappen en vele
eretitels: vijfmaal Nederlands
kampioen, eenmaal Europees
kampioen en eenmaal
wereldkampioen. Thei was erbij in
Amerika toen Mike wereld
kampioen werd. Zoals zo vaak en
kenmerkend voor Mike reed hij
alleen de finishstraat op. In
herinnering ging Thei op dat
moment even terug naar Mikes
eerste overwinning in Oploo: het
kleine menneke was een grote
meneer geworden!
Douchen in Roubaix
De overwinning in Parijs Roubaix
was indrukwekkend en een
absoluut hoogtepunt. De manier
waarop Mike daar naar de
overwinning reed, was zelden
vertoond. Na afloop maakte Thei
een fotoreportage van Mike in de
beroemdste douches van de
wielerwereld, die bij de vélodrome
van Roubaix.
Friet met schnitzel
Mooie herinneringen heeft Thei
ook aan de uitstapjes en
hotelovernachtingen met vader
Martin – vaak waren overigens
ook moeder Anita en zus Britt van
de partij. Ze 'staken de koers af',
dronken een goeie pot bier en
aten lekker. Ze genoten volop van
de wielersport. Een memorabel
moment deed zich jaren geleden
voor bij de meerdaagse koers in
Bladel. Op één dag werden twee
etappes gereden: en tijdrit en een

rit in lijn. Tussen de etappes
moest de renners rusten en eten.
Samen met de ploeggenoten en
ploegleider Michel van der Heijden
streek Mike neer op een terras .
Alle renners bestelden pasta, de
gangbare wielerkost. Maar niet
Mike. Hij had berenhonger en
koos friet met schnitzel. Na deze
calorierijke maaltijd reed Mike
enkele uren daarna de stenen uit
de Brabantse grond! Sportvoeding
is voor watjes …
Teleurstelling
Teleurstellingen heeft Thei
nauwelijks ervaren. Nipt verlies
kan natuurlijk altijd, zeker als
Mike weer eens vanaf start in de
beugel had gehangen en de koers
had gemaakt. Het WK veldrijden
in Sankt Wendel was wel een
echte teleurstelling. Als
eerstejaars belofte reed Mike in
de laatste ronde weg van de rest
en koerste linea recta op de
overwinning af ..., totdat
landgenoten het gat dichtreden
waardoor het goud aan Mikes
neus voorbij ging. Zwaar
teleurgesteld door de gang van
zaken ontving Mike het zilver. De
overwinning in Louisville – twee
jaar later – smaakte zoet, én naar
meer!
Fotografie met accreditatie
Een van de hobby’s van Thei is –
naast het fietsen– altijd
fotografie geweest. Hij kon zelfs
twee hobby’s combineren. Door
de jaren heen groeide zijn
fotoapparatuur in omvang en
kwaliteit uit tot professioneel
niveau. Als fotoverslaggever van
Peel en Maas maakte Thei
jarenlang deel uit van de
geaccrediteerde pers en leerde hij

’s lands bekendste
sportfotografen kennen, onder
wie Cor Vos. Wie kent hem niet?
Over hem gaat het gezegde 'je
hebt geen wielercarrière gehad als
je niet op de foto bent gezet door
Cor Vos'. In dit perspectief past
het volgende voorval: Mike
ontving na het behalen van zijn
wereldtitel een fotoboek, ja hoor
... gemaakt door Cor Vos.
Thei heeft in de loop der jaren
heel wat fotoverslagen gemaakt
van wielerwedstrijden. Hoeveel
foto’s Thei heeft van Mike weet hij
niet, maar het is een omvangrijk
archief.
Supportersclub
Het lag voor de hand dat er vroeg
of laat een supportersclub voor
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Mike zou worden opgericht.
Vanzelfsprekend was en is Thei
daarbij betrokken.
Toekomst
Uiteraard hebben Mikes
overwinningen al een grote indruk
gemaakt, maar volgens kenner
Thei staat ons nog meer te
wachten. Hij denkt dat Mike nog
heel veel progressie kan maken,
op de eerste plaats vanwege zijn
talent, maar ook omdat er nog
wel wat rek zit in trainings- en
maaltijdprogramma. Aangezien
Mike nu alle aandacht op de weg
richt, zal het volgen van de koers
toch vooral moeten gebeuren via
de tv. Het staat echter vast dat
Thei af en toe met Martin of met
leden van de supportersclub
aanwezig is bij de koers

