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Nieuwsbrief 2015-04
Beste supporters,
Het is al weer twee maanden
geleden dat jullie de laatste
nieuwsbrief hebben ontvangen.
Aan het einde van de
vakantieweken is het tijd om jullie
bij te praten over de prestaties
van Mike.
Er is namelijk veel te melden.

Vuelta
De selectie voor de Vuelta was
een terechte beloning voor de
goede prestaties van Mike, die op
22 augustus van start is gegaan
in deze Spaanse ronde. In deze
nieuwsbrief blikt Mike vooruit op
zijn eerste grote ronde.

Bloemen
Op de eerste plaats de eerste
zege van Mike als prof. Na een
schitterende proloog over 3,8
kilometer liet Mike op 11 augustus
in de Tour de l’Ain de snelste tijd
afdrukken. Daardoor kon hij
bovendien de gele trui om zijn
schouders trekken. Deze trui
moest hij ondanks een vierde
plaats in de eerste rit weer
afgeven.

Verrassing
Binnenkort valt bij iedere Mikesupporter een klein
welkomstpakket bij op de
deurmat. Geef het een opvallende
plek …

Twee weken daarvoor had Mike
zijn prima vorm al laten zien in de
Belgische kermiskoersen. Zo won
hij op 27 juli de Grand Prix Raf
Jonckheere.
Centimeters
Op 2 augustus was hij ook
nadrukkelijk aanwezig in de finale
van de Prudential Ride London.
Op een voortreffelijke manier
verdedigde hij de solovlucht van
Sepp Vanmarcke. In de
spannende finale sprintte Mike
nadrukkelijk mee om de zege. Hij
kwam daarin slechts centimeters
te kort ten opzichte van BMCwinnaar Drucker…

Tour de l'Ain: in het groen

2

Resultaten
13 jun
Tour de Suisse, 1e etappe
14 jun
Tour de Suisse, 2e etappe
15 jun
Tour de Suisse, 3e etappe
16 jun
Tour de Suisse, 4e etappe
17 jun
Tour de Suisse, 5e etappe
18 jun
Tour de Suisse, 6e etappe
19 jun
Tour de Suisse, 7e etappe
20 jun
Tour de Suisse, 8e etappe
21 jun
Tour de Suisse, 9e etappe
21 jun
Tour de Suisse, algemeen klassement
28 jun
Nederlands kampioenschap in Emmen
21 jul
Grand Prix José Dubois
22 jul
Grand Prix Pino Cerami
23 jul
Grand Prix Beeckman-De Caluwé
27 jul
Grand Prix Raf Jonckheere
02 aug
Prudential Ride London & Surrey Classic
11 aug
Tour de l’Ain, proloog
12 aug
Tour de l’Ain, 1e etappe
13 aug
Tour de l’Ain, 2e etappe
14 aug
Tour de l’Ain, 3e etappe
15 aug
Tour de l’Ain, 4e etappe
15 aug
Tour de l’Ain, algemeen klassement
15 aug
Tour de l’Ain, puntenklassement
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Spandoeken van de supportersclub
Het bestuur heeft een grote banner van 2.00 x 1.00 meter laten maken en
een vlag, mooie 'eye-catchers'. Op die manier zullen de leden van
de supportersclub duidelijk herkenbaar zijn op de momenten dat ze
wedstrijden bezoeken.

3
Aantal leden
Het aantal leden van de
supportersclub groeit. Op dit
moment zijn 72 personen officieel
lid. Hierbij horen ook de
sponsoren die automatisch lid
zijn.In de volgende nieuwsbrief
lezen jullie meer over deze
sponsoren.
Rabo fietsdag Horst Venray
Op zaterdag 5 september neemt
een delegatie van de
supportersclub deel aan de Rabo
Fietsdag Horst Venray, een rit van
30 kilometer. Voor iedere
deelnemer krijgt de
supportersclub een vergoeding,
waarbij ze maximaal € 400 kan
binnenhalen voor de
supportersclub.
Iedereen kan starten op de
racefiets, maar natuurlijk ook op
een gewone fiets. We starten om
10.00 uur vanaf Roelanzia.
We zoeken echter nog supporters,
die mee willen fietsen zodat er
minimaal 25 personen namens de
supportersclub aan de start staan.

Meld je dus aan en stuur uiterlijk
maandag 31 augustus een mailtje
naar
supportersclub@miketeunissen.nl.
Vermeld ook in dit bericht of je lid
ben van Rabobank Horst Venray
en of je deelneemt op de gewone
fiets of racefiets.
Supporterdag op zaterdag 7
november
De jaarlijkse supportersdag wordt
dit jaar op zaterdag 7 november
gehouden in Partycentrum
Roelanzia in Ysselsteyn.
Het is de bedoeling om een ritje
te maken op de racefiets van
ongeveer 1,5 a 2 uur. Om 15.00
uur starten we met een
middagprogramma, dat we rond
17.00 uur afsluiten.
In de volgende nieuwsbrief volgt
meer informatie over het
middagprogramma.
Om je aan te melden stuur je
uiterlijk maandag 19 oktober een
mailtje naar
supportersclub@miketeunissen.nl
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Voorbeschouwing met Mike op de Vuelta
Zaterdag ga je van start in de
Vuelta. Gefeliciteerd of is het
niet bijzonder?
Mike: "Ja en nee, als eerstejaars
renner starten in de Giro, de Tour
of de Vuelta komt niet heel vaak
voor en is dus wel speciaal.
Aangezien onze ploeg wat kleiner
is, ontstond er ruimte, waardoor
ik kan deelnemen aan deze grote
ronde."
Was bij het ondertekenen van
het contract al duidelijk dat
een grote ronde erin zat voor
dit jaar?
Mike: "Daar hebben we destijds
wel over gesproken, maar het was
afwachten hoe het tijdens het
seizoen zou gaan. Na het
Nederlands kampioenschap vroeg
ik of ik de Vuelta kon doen en
daar hebben we naar toe gewerkt.
De resultaten kwamen al snel en
het lijkt dus perfect te passen."
Je bent nu 22 jaar en in de
Vuelta wordt je 23. Is dit niet
te vroeg voor een debuut?
Mike: "Misschien wel, maar daar
kom ik pas achter in Spanje. De
ploeg geeft echter de ruimte en
als ik op mijn limiet zit, stap ik
voortijdig uit. Natuurlijk hoop ik
dat dit niet gaat gebeuren. De
ervaren renners en ploegleiders

zeggen dat het een enorm
voordeel is als je een grote ronde
gereden hebt. Vooral nu komt dat
goed uit. Ik kan na de Vuelta
uitrusten en de hardheid die ik
opgedaan heb, kan ik mooi
meenemen naar de winter en het
voorjaar."

Is de Vuelta na de Tour of
Californië en de Tour de Suisse
een logische stap?
Mike: "Ja een klein beetje, de
vraag was ook hoe ik Zwitserland
zou verteren. Een wedstrijd op
het hoogste niveau en qua duur al
langer dan eerder gereden
etappekoersen. Ik werd vooral
bergop beter in de laatste dagen
van deze wedstrijden en in dat
opzicht moet een wat langere
wedstrijd ook kunnen."
Heb je het routeschema al
bekeken ?
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Mike: "Het wordt een lastige
Vuelta, want wij rijden enorm veel
bergop en het deelnemersveld is
erg sterk. De bergritten worden
vooral een kwestie van uitrijden
en hardheid opdoen. In de
tussenritten hoop ik enigszins
hersteld te zijn en een rit uit te
zoeken om mee te springen."
Met welke ploeg gaan jullie er
naar toe?
Mike: "Een echte vrijbuitersploeg.
Met het wegvallen van Laurens
ten Dam hebben we geen échte
kopman meer. We bereiden
natuurlijk de sprints met Tom van
Asbroeck voor. Maar verder zal
iedereen zijn moment mogen
uitzoeken."
Krijg je na de prima vorm van
de laatste weken ook eigen
kansen? Of staat alles in het
teken van het uitrijden van de
Vuelta ?
Mike: "Valt weinig van te zeggen.
Ik zal moeten bekijken hoe het
gaat in de eerste twee weken. Ik
denk dat ik in het begin zo rustig
mogelijk blijf en dan hopelijk
sterk genoeg ben om mee te
doen. Anders wordt het inderdaad
vooral uitrijden."
Hoe zag je voorbereiding eruit
en ben je er klaar voor?
Mike: "Eerst zou ik via de Ronde
van Polen richting de Vuelta gaan.

Maar later hebben we in overleg
voor een andere voorbereiding
gekozen. Ik heb veel koersritme
kunnen op doen en toch ook voor
de overwinning kunnen rijden in
de Belgische kermiskoersen,
Londen en Tour de L’Ain. In deze
Franse rittenkoers heb ik ook nog
omhoog kunnen rijden, waardoor
ik met een goed gevoel richting
Spanje trek."
Waar kijk je in de Vuelta naar
uit?
Mike: "Eigenlijk naar alles, want
dit zijn natuurlijk toch de
momenten waarop je jarenlang
hoopt: nu is het al zover! Verder
hoop ik wel zo veel mogelijk mee
te kunnen doen. Alleen maar
meerijden is niet waarvoor ik
wielrenner ben geworden. Al is
het als eerstejaars soms niet
anders."
Waar zie je in deze sterk
bezette Vuelta tegenop?
Mike: "Vooral de bergritten. Er
zitten echt monsterritten tussen,
die nog erger zijn dan in de Tour.
Het deelnemersveld is bijna gelijk
aan de Tour. Ik hoop dat ik goed
genoeg ben om vlot in de
grupetto mee te kunnen. Vooral in
de laatste week moet ik nog goed
genoeg zijn. En tot slot … ik wil op
zondag 13 september heel graag
in Madrid aankomen."
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Achter de schermen: Martin Houben
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 Martin Houben. Als
sponsor heeft hij wezenlijke bijdrage
geleverd aan de carrière van Mike.

Wie is Martin Houben?
Ik ben 53 jaar, getrouwd met Carine.
Anke, Jens en Pleun zijn onze
kinderen. Mijn hobby is voetbal, maar
genieten van mijn gezin en mijn
onderneming staan natuurlijk voorop.
Houbensteyn
Ik mag de leiding geven aan
Houbensteyn (www.houbensteyn.nl).
Het bedrijf is gevestigd in Ysselsteyn.
De Houbensteyn Groep is een
toonaangevend bedrijf in de agrarische
sector en levert via duurzame
varkenshouderij vlees van hoge
kwaliteit en produceert duurzame
energie.
Interesse wielrennen
Ik vind veel sporten mooi, zeker als er
bekenden meedoen. Mike is een
Ysselsteynse jongen die in de top
meedoet. Door deze combinatie volgen

we in ons gezin Mike. Vroeger, ten
tijde van de Raleighploeg – met o.a.
dorpsgenoot Peter Winnen – ben ik
enthousiast geworden voor het
wielrennen.
Op de fiets?
Mijn fiets is 9 jaar oud en nog als
nieuw …
Sponsoring Mike
Ik heb het niet echt als sponsoring
gezien. Martin en Anita zijn vrienden
van ons. Samen met Mike en Britt
waren zij super gefocust om van Mike
een profwielrenner te maken. Dit was
een lange weg en ze moesten er veel
voor laten. Daarnaast kostte het
Martin en Anita ook veel geld. Denk
maar eens aan alle kilometers die ze
gemaakt hebben. Ik had de
mogelijkheid om op financieel gebied
een steentje bij te dragen. Dit vond ik
hartstikke mooi.
Anderen doen het op hun eigen
manier. Als voorbeeld noem ik de
jarenlange ondersteuning door Thei
van Els. Hierdoor kon het gezin
Teunissen zich nog meer focussen op
de sportieve ontwikkeling en
begeleiding van Mike.
Nu Mike zijn droom voor een deel heeft
verwezenlijkt – hij is prof – , hebben we
de sponsoring beëindigd.
Hoe reageerden de medewerkers
van Houbensteyn op de sponsoring
van Mike?
Zoals al gezegd zag ik het niet als een
sponsoring en daardoor heb ik het
klein gehouden in de communicatie.
Mike is in al die jaren gegroeid tot een
beloftevolle wielrenner. Te veel
opportunisme vanuit de zijlijn is in zijn
ontwikkelingsperiode mijn inziens niet
gezond voor zijn mentale ontwikkeling.
Daarom hield ik de sponsoring klein.
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Hoogtepunt
Een hoogtepunt vind ik het moment dat
hij in Amerika wereldkampioen
veldrijden werd.
Wat zal Martin Houben in 2030 lezen
in Wikipedia over Mike Teunissen?
Profwielrenner van 2014 tot 2025. Hij
won aansprekende wedstrijden, zoals
enkele etappes in de Tour de France.

