
 

 

Nieuwsbrief 2016-01 

 
 

Beste supporters, 

 
Bij de start het wegseizoen 2016, 

kijken naar het voorlopige 
programma van Mike en blikken 

we terug naar zijn korte seizoen 
in het veld. We onthullen een 

nieuw supportersattribuut en 
laten zien welke supporters 

gekiekt zijn bij het NK. U leest 
ook hoe u de contributie kunt 

betalen. 
Voor de rubriek Achter de 

schermen keerde  Gerard Keijsers 
terug naar zijn geboortedorp 

Ysselsteyn en ging op bezoek bij 

Maarten Teunissen. 
 

Gulle gift voor Supportersclub 
Dat onaangekondigd bezoek vaak 

leuk is, bleek onlangs weer tijdens 
de bestuursvergadering van de 

Supportersclub. Net voor het 
einde van de bijeenkomst – 

wellicht hadden ze gewacht –  
betraden Thijs van Asten en Thei 

van Els de vergaderruimte bij 
Roelanzia. Zij 

vertegenwoordigden Stichting 
Wielercomité Ysselsteyn en boden 

de Supportersclub een fors 

geldbedrag aan. Een voorwaarde 
is wel dat het hele bedrag wordt 

besteed aan wieleractiviteiten.  
 

 
Voorzitter Hans Teunissen bedankt Thijs 

van Asten 

 
Bestuurslid Hans Rongen tapte 

namens Roelanzia meteen enkele 
pintjes om dit heuglijk feit te 

vieren!  
 

Supporters gespot 
Heel wat leden van de 

supportersclub waren aanwezig 
bij het NK veldrijden in 

Hellendoorn. Onze van onze 
fotografen heeft enkelen ervan 

kunnen vastleggen.  
 

 
Thijs van Asten 

  



 

 

 
Vier leden wachten tijdens tot Mike bij de 

parcoursverkenning uit de kuil komt: Will 

Smits, Geerte Hoeke, Joep Keijsers, Ger 

Hermans 

 

 

 
Fotograaf Hein van Bakel 

 

 

 

 

 
Ger Hermans, Thijs van Asten en Will 

Smits zoeken een plaats voor het 

spandoek 

 

 
Vader Martin bij het warmrijden 

 

 

 

 

 

 
Moeder Anita moedigt ook Lars van der 

Haar aan 

 

 

 

 
Fons van Katwijk, Ans Keijsers, Henriëtte 

van Rossum 

 

 
 
 



 

 

 
Opa en oma zijn ook supporter 
 
 
 
 

 
Roger Teunissen 

 

 

 

 

 
Cas Teunissen, Will Smits, Geerte Hoeke 

(zwarte muts), Joep Keijsers (zwarte jas) 

 

 

 
Veel publiek 

 

 

 

 

 

In de kuil 

 

 

 

 

 

  



 

 

Stoere cap voor 5 euro 

 

 
 

Vorige week heeft het bestuur 
supporterscaps besteld. De 

verwachting is dat liefhebbers 
deze in de loop van maart kunnen 

afhalen bij supporterslokaal 

Roelanzia. Leden betalen 5 euro, 

niet-leden betalen 15 euro en zijn 
dan ook meteen lid. Als de caps 

zijn geleverd, ontvangt iedereen 

een berichtje.  
 

Contributie 
Leden die hun contributie 

voor 2016 nog niet 

hebben betaald, kunnen 
het verschuldigde bedrag 

van 10 euro over maken 
naar 

NL09RABO 0137 5633 53 
t.n.v. Stichting 

Supportersclub Mike 
Teunissen. 

 

Resultaten van Mike 
 
Veldrijden: 
29 nov Hellendoorn      5 

20 dec Boxtel       1 
26 dec Reusel       2 

02 jan Surhuisterveen      12 
03 jan Sint-Michielsgestel     2 

10 jan Hellendoorn, Nederlands kampioenschap  11 
 

Weg: 

08 feb Tour of Qatar, 1e etappe    61 
09 feb Tour of Qatar, 2e etappe    93 

10 feb Tour of Qatar, 3e etappe (tijdrit)   18  
11 feb Tour of Qatar, 4e etappe    22 

12 feb Tour of Qatar, 5e etappe    47 
12 feb Tour of Qatar, algemeen klassement  50 

  Tour of Qatar, jongerenklassement   10 
 

16 feb Tour of Oman, 1e etappe    22 
17 feb Tour of Oman, 2e etappe    24 

18 feb Tour of Oman, 3e etappe    4 
19 feb Tour of Oman, 4e etappe    65 

20 feb Tour of Oman, 5e etappe    62 
21 feb Tour of Oman, 6e etappe    19 

21 feb Tour of Oman, algemeen klassement  46 

  Tour of Oman, jongerenklassement  13 

tel:0137%205633%2053


 

 

Mike terug in het veld 
 

Mike keerde op 29 november na 
twee jaar terug in de cross. In 

een nationale veldrit in 
Hellendoorn behaalde hij een 

vijfde plaats. Na het eerste 
trainingskamp in Spanje behaalde 

bij drie weken later al een zege. 
In Boxtel was hij iedereen te snel 

af. Na vervolgens een tweede 

plaats in Reusel, een twaalfde in 
een goed bezette veldrit in 

Surhuisterveen en een knappe 
tweede plaats in Sint-

Michielsgestel, nam Mike op 10 
januari deel aan het NK.Op 

hetzelfde parcours als dat van de 
nationale wedstrijd op 29 

november werd hij onder het 
toeziend oog van een twintigtal 

supporters 11e. Dat was gelijk 
voor hem de laatste cross. 

 

 
Acrobatiek in Surhuisterveen 

 

Valpartij 
Mike: "In begin zat ik goed mee. 

Ik zat net achter een groep van 
vier op de plaatsen drie tot en 

met zes. Maar het tempo was erg 
wisselend. Toen ik enkele 

tientallen meters verloor, nam ik 
te veel risico en tuimelde van mijn 

fiets." 
Op dat moment verloor Mike een 

aantal plaatsen en kwam op een 
elfde plaats terecht. Een groep 

met Godrie, Bosman, Van der 

Heijden en Wubben zat vijftien 
seconden voor hem. Die groep 

kon Mike helaas niet bereiken, 

mede omdat hij geen risico wilde 
nemen in de afdalingen in de 

zandkuil. 

 
Na de modder in Surhuisterveen wacht 

een trouwe verzorgster 

 

Vertrouwen weg 
"Ik speelde inderdaad iets meer 

op zeker. Door de valpartij kreeg 
mijn vertrouwen een deukje. Ook 

zat ik alleen en was er voor mij 
niet écht sprake van een 

wedstrijd", klonk het realistisch 
uit de mond van Mike. 

In de laatste ronde kwam die 

wedstrijd er wel nog met Patrick 
van Leeuwen, maar die werd door 

Mike verwezen naar de twaalfde 
plaats. 

Mike: "Slordig is misschien wel 
het juiste woord voor mijn koers. 

Jammer dat ik niet kon aanhaken 
bij het groepje-Bosman. Verder 

liepen ook de passages door losse 
zand minder dan op training. Dan 

ben ik fris, nu begin je en bloc 
aan zo'n strook. Toch anders en 

dus lastiger!" 
 

Wedstrijdprogramma  
 
Na het NK veldrijden verkaste het 

LottoNl-Jumbo-team naar Spanje 
voor een tweede trainingskamp. 



 

 

Op de website 

www.miketeunissen.nl lees je een 
blog van Mike over deze twee 

weken. Samen met Moreno 

Hofland plakte hij nog enkele 
dagen extra aan de stage. 

 
Tour of Qatar 

Het wegseizoen begon voor Mike 
op 8 februari met de 5-daagse 

Tour of Qatar. Verschillende ritten 
stonden in het teken van het 

'waaieren'. Nadat het team in de 
eerste rit de slag had gemist, 

kwam al snel het herstel. Er werd 
attenter gekoerst. Zeker in de 

vierde etappe (22e), waarin de 
gele brigade van LottoNl-Jumbo 

prominent het voortouw nam. In 

de derde etappe, een individuele 
tijdrit over 11 kilometer behaalde 

Mike een voortreffelijke 18e 
plaats. Uiteindelijk werd hij 50e in 

het algemeen klassement. 
 

 

Nieuw seizoen, nieuw truitje 

Tour of Oman 

Na drie rustdagen stond de 
tweede etappewedstrijd in het 

Midden-Oosten op het 
programma, de Tour of Oman. 

Waar het in Qatar zo vlak als een 
biljartlaken is, zo heuvelachtig is 

Oman. De eerste twee ritten 
waren behoorlijk lastig in de 

finale. De betere renners kwamen 

zo bovendrijven, onder wie Mike. 

Hij werd respectievelijk 22e en 24e 
en was de beste LottoNL-Jumbo-

renner. In de derde en zesde 

etappe zou de sprinttrein worden 
uitgespeeld met als eindstation 

Moreno Hofland. In de derde 
etappe werd hij tweede. Mike zat 

vlak achter hem en werd vierde. 
De laatste etappe was Hofland 

niet goed genoeg en werd Tom 
Van Asbroeck vierde, Mike werd 

hierin 19e. De vierde en vijfde 
etappe waren zeer heuvelachtig. 

Daarin werden de krachten 
gespaard voor de laatste dag. In 

het algemeen klassement werd 
Mike 46e. 

 

Na Omloop naar Italië 
Mike zal op zaterdag 27 februari 

in de Omloop Het Nieuwsblad aan 
de start staan. Na deze Belgische 

openingskoers reist hij af naar 
Italië om op zaterdag 5 maart in 

deStrade Bianchi te betwisten. 
Deze koers over de 'witte wegen' 

in de Toscane gaat voor meer dan 
vijftig kilometer over onverharde 

wegen. Vier dagen later begint hij 
aan de etappewedstrijd Tirreno-

Adriatico. 
Mike: "De ploegleiding heeft 

vertrouwen in mij. In Qatar en in 

Oman voelde het niet slecht. Ik 
verheug me als crosser natuurlijk 

ook op de Strade Bianchi.Dat 
soort koersen zijn de wedstrijden 

waarvoor ik het allemaal doe. 
Waar de Omloop Het Nieuwsblad 

een definitieve selectie betreft, 
ben ik voor de twee Italiaanse 

wedstrijden voorgeselecteerd." 
 

 

 

http://www.miketeunissen.nl/


 

 

 

Achter de schermen: Maarten 

Teunissen 

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 volgen ze 

hem. 
Op verzoek van Mike schenken we 

in iedere Nieuwsbrief aandacht 
aan deze mensen. Dit maal zijn 

we in Ysselsteyn aan tafel 

geschoven bij Maarten Teunissen. 
 

 
Maarten in zijn werkplaats 

 

Wie is Maarten Teunissen?  
Maarten (1959) woont met zijn 

vrouw Annemie Spreeuwenberg 
aan het Lovinckplein.  Ze hebben 

vier kinderen – een kind is kort na 

de geboorte overleden – die al het 
huis uit zijn 

 
Op de fiets in oude 

timmermanswerkplaats 

 
De woning werd oorspronkelijk 

gebouwd door Maartens opa 
Martien, die zich in 1930 in het 

pioniersdorp vestigde als 
aannemer. De oude werkplaats 

herinnert aan die tijd. Twee 
zonen, Jan en Thei zetten later 

het bedrijf voort. 

 
Ook wielrenner! 

Maarten, een zoon van Jan, heeft 
in ome Thei niet alleen een 

wielrennende oom als voorbeeld, 
maar in diens zoon Martin zelfs 

een neefje van zijn eigen leeftijd. 
Bovendien rijden dorpsgenoten 

Toon Claessens en Peter Winnen 
ook al koersen.  

Om een racefiets aan te kunnen 
schaffen gaat Maarten aan de slag 

bij oom Gerrit Philipsen als 
champignonplukker. Trots kan hij 

na enige tijd bij Jeu Peeten in 

Baarlo een fiets bestellen: een 
Gazelle, afgemonteerd met 

Campagnolo! Later koopt hij bij 
Chris Jeucken in Venray een door 

Chris gebouwde CJV-crossfiets. 



 

 

 

Ereplaatsen 
Vier seizoen rijdt Maarten bij de 

NWB, zowel op de weg als in het 

veld. Hij komt uit in de 
categorieën aspiranten en 

junioren. 
Zijn eerste rugnummer speldt hij 

op in Dieteren. Na enkele ronden 
maakt hij ongewild kennis met 

het wegdek en moet hij zich 
melden bij plaatselijke huisarts: 

het grove asfalt had duidelijke 
sporen nagelaten. 

"En de volgende  dag, was het wel 
afzien, want ik wilde per se in 

mijn strakke spijkerbroek naar 
school", vertelt Maarten nu met 

een glimlach.  

 
 

 
Staande: Antoon Claessens en Maarten 

Teunissen. 

Zittend: Martin Teunissen 

 

Zowel op de weg als in het veld 

behaalt hij ereplaatsen. Zijn naam 
duikt dan ook op in 

regelmatigheidsklassementen 

(www.wielkuntzelaers.nl). Tot een 
overwinning komt het echter 

nooit, want na vier seizoenen 

houdt hij het voor gezien en kiest 
voor zijn andere liefde: voetbal. 

Jarenlang speelt hij in het tweede 
en eerste team van Ysselsteyn. 

 
Aannemer 

Spoedig nadat Maarten zijn mts-
opleiding heeft afgerond, gaat hij 

werken in de zaak. Als de broers 
Jan en Thei besluiten ieder met 

een eigen bedrijf verder te gaan, 
begint voor Maarten het grote 

avontuur. Hij is in het bezit van 
zijn aannemersdiploma en mag 

met zijn vader het bedrijf leiden. 

Na enkele jaren wordt het bedrijf 
verplaatst naar het terrein van 

Braks Bouwmaterialen in 
Ysselsteyn.  

Maarten betrekt het ouderlijke 
huis. In de oude werkplaats staat 

– van de hand van Jan – een 
maquette van de woning uit de 

tijd dat opa Martin erin woonde.  
 

 
Maquette van Jan Teunissen: de woning 

van opa Martien Teunissen 

 
Ook andere gebouwen uit de 

Ysselsteynse pioniersjaren  zijn 

door Maartens vader op schaal 
nagebouwd. Helaas maakte hij 

het 85-jarig bestaan van het 
bedrijf in 2015 niet meer mee.  



 

 

Toch weer op de fiets 

 

 
Maarten beklimt Alpe d'Huez (2015) 

 

Door drukke werkzaamheden 
raakte voor aannemer Maarten 

het sporten een aantal jaren op 
de achtergrond.  

Maar uiteindelijk kwam de 
fanatieke sportman in hem weer 

boven. Via Wim Claessens en 

enkele anderen belandt hij weer 
op het smalle zadel. Hij traint 

soms met neef Martin, die altijd is 
blijven koersen. Soms mag dat 

kleine zoontje van hem mee, de 
wat verlegen Mike … 

 
Mike volgen 

Die kleine Mike wint echter al snel 
wedstrijden en Maarten gaat hem 

uiteraard volgen.  
Als belofte-renner Mike in 2011 

bij het NK tweede wordt achter 
Van der Haar besluit Maarten mee 

te gaan naar het WK veldrijden in 

het Duitse St. Wendel. Hij ziet 
Mike na de wedstrijd terug op het 

podium: zilver op slechts 1 
seconde van weer Van der Haar! 

Sindsdien gaan de neven Maarten 

en Martin regelmatig met de 
partners Annemie en Anita naar 

de koersen, zoals het WK in 

Florence en het WK in Ponferrada 
 

 
Met de camper naar WK Ponferrada 2015 

 

Deze winter reed Maarten zelfs 
met zijn camper naar de crossen 

die Mike reed, zodat deze zich 

optimaal kon voorbereiden. 
 

Onderhoud  
 

 
 

Het onderhoud van zijn fietsen 
doet Maarten zelf. In zijn mooi 

ingerichte werkplaats sleutelt hij 
graag aan zijn wegfiets, 

mountainbike en crossfiets.  
 



 

 

 
 
Wereldkampioen in Amerika 

"Een schitterende belevenis" was 

het WK veldrijden in het 
Amerikaanse Louisville, waar Mike 

in 2013 de regenboogtrui 
veroverde. De dagen voor de 

wedstrijd trokken ze enkele dagen 
rond met een Vlaamse supporter 

van Kevin Pauwels. Vanwege het 
overstromingsgevaar streden alle 

categorieën al op zaterdag om de 
titel. Aangezien er weinig tijd was 

voor huldigingen, stonden alle 
'regenbogen' na afloop tegelijk op 

het podium: Sven Nijs (profs), 
Marianne Vos (dames), Mike 

Teunissen (beloften) en Mathieu 

van der Poel (junioren). "Een 
unieke podiumfoto", besluit 

Maarten 
 

 
Souvenir 'gouden' WK 2013 

 

Dieptepunt 
Ootmarsum in 2014 was echt een 

dieptepunt voor hem. Op de 

zaterdag van het NK voor beloften 
wees alles erop  dat Mike het 

rood-wit-blauw ging pakken: hij 

reed sterk en overtuigend, hij zat 
met ploegmaats in de goede 

ontsnapping en was beslist de 

snelste van de kopgroep. Op de 
laatste hellende strook naar de 

aankomst ging het echter mis. 
Voor de ogen van Maarten en 

enkel andere supporters tikte 
Mike met zijn voorwiel tegen het 

achterwiel van zijn voorganger en 
sloeg tegen grond. Wat Maarten 

toen riep, zullen we niet citeren! 
Terwijl Mike met een gebroken 

sleutelbeen naar het ziekhuis 
ging, hoorde Tim Kerkhof het 

Wilhelmus voor zich zingen. 
 

 
Volop actie 

 
Spinnen in de oude werkplaats 

Tegenwoordig is Maarten actief lid 
van Tourclub Ysselsteyn. Op de 

clubkleding  prijkt uiteraard ook 
de naam van zijn bedrijf.  

Clubgenoten weten tegenwoordig 

de weg naar de oude werkplaats 
achter zijn huis goed te vinden. 

Twee avonden per week spinnen 
ze daar in een professionele 

ruimte met ongeveer 30 
personen. Na afloop is er koffie 

met koek. Met Kerstmis en 
Nieuwjaar drinken de renners iets 

sterkers. 
 



 

 

 
Professionele ruimte 

 

Zweten in de bank 
Het idee om zelf de spinning te 

organiseren ontstond jaren 
geleden toen Maarten het 

leegstaande gebouw van de 
Rabobank kocht. Voordat het 

pand zijn definitieve bestemming 
vond, was daar genoeg ruimte om 

een aantal spinningfietsen te 

plaatsen die de clubleden 
individueel aanschaften.  

Iedereen kon zich daar onder 
leiding van een instructeur – 

aanvankelijk was dat Huub 
Hendriks – in het zweet werken. 

 

 
Tourvolgers Maarten en Britt laten hun 

sporen achter op de Col du Glandon 

 

't Zorghuus 
"Niet haalbaar", luidde het 

oordeel van de 
woningbouwvereniging toen jaren 

geleden drie Ysselsteynse dames 

het idee opperden om een pand te 
realiseren voor meervoudig 

gehandicapten en 

dementerenden. 
Toch haalbaar, dacht Maarten, die 

als privépersoon de kar ging 

trekken. Hierbij was een 
belangrijke factor dat Carola, een 

dochter van Maarten en Annemie 
gehandicapt is en zorg nodig had.  

 
 

 
't Zorghuus na opening 

 
Als de financiering van het 

omvangrijke project rond is, zorgt 
Aannemersbedrijf MJ Teunissen 

voor de realisatie ervan. Thans 
ligt er een fraai gebouw dat plaats 

biedt aan de beoogde 
doelgroepen. En Carola … die 

woont er graag. 
 

 
Bouw 't Zorghuus 

 



 

 

 
Opening 't Zorghuus 

 

Meer informatie: 
http://www.zorghuus.nl/pages/over-t-

zorghuus . 
 

Wat verwacht je nog van 
Mikes wielercarrière? 
"Het hoogtepunt wordt hopelijk 

ooit zijn overwinning in een 

heroïsche Parijs-Roubaix, bij de 
profs!" 

 

http://www.zorghuus.nl/pages/over-t-zorghuus
http://www.zorghuus.nl/pages/over-t-zorghuus

