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Beste supporters,
Met de Amstel Gold Race zit het
voorseizoen voor Mike erop.
Samen met hem blikken we even
terug. Voor de rubriek Achter de
schermen belandde Gerard
Keijsers in Beringe aan de
keukentafel van Bart van Horik.

fotografen weer supporters met
dé cap vastgelegd.

Mike volgen op groot scherm

Foto: Hein van Bakel

Alle supporters konden in
Ysselsteyn tv-reportages van de
Ronde van Vlaanderen, ParijsRoubaix en de Amstel Gold Race
volgen op groot scherm. Iedere
uitzending waren er supporters bij
Roelanzia geweest, zo laten Hans
en Mia Rongen weten.
Supporters gespot
Tijdens de tweedaagse Ronde van
Kessel en op de kasseiwegen van
Noord-Frankrijk hebben onze

Parijs-Roubaix: Hein van Bakel en Bart
van Horik op een van de kasseienstroken

"Heel mooi. In Parijs-Roubaix
hoorde ik hen wel, maar zag ik
hen niet in alle hectiek", zegt Mike
daarover.

veilt die dag een originele
LottoNL-Jumbo-shirt van Mike. Op
verzoek van de koper kan het
shirt, dat nog in de verpakking
zit, gesigneerd worden.

Vic Geerlings in actie bij de Ronde van
Kessel

Caps supportersclub
De Mike Teunissen-caps zijn nog
steeds te koop bij Roelanzia.
Leden betalen 5 euro. Niet-leden
betalen 15 euro en zijn dan
tevens een jaar lid van de
supportersclub.

Te koop bij Roelanzia

Bieden op een shirt van
LottoNL-Jumbo?
Koningsdag (27 april) houden de
Ysselsteynse verenigingen die iets
met sport te maken hebben, een
goederen- en dienstenveiling. De
opbrengst ervan gaat naar de
vereniging die iets aanbiedt.
Supportersclub Mike Teunissen

NK op een eiland
Zaterdag 24 juni kunnen
supporters Mike aanmoedigen in
zijn strijd om de rood-wit-blauwe
kampioenstrui bij de
beroepsrenners. De titelstrijd
vindt plaats op het Zuid-Hollandse
eiland Goeree-Overflakkee. De
renners starten en finishen op de
Brouwersdam. Begin juni zullen
we informeren of er veel
supporters interesse hebben om
het NK van de wind bij te wonen.
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Voorseizoen
Met vijfentwintig koersdagen zit
het voorseizoen erop. Mikes
tweede profjaar begon op 8
februari in Qatar met de
gelijknamige Tour of Qatar. Tien
weken later, op zondag 17 april
beëindigde hij zijn voorjaar dat in
het teken stond van de kasseienklassiekers.

liet Mike zijn beste resultaat van
dit voorseizoen optekenen met
een vierde plaats in een
massasprint.

Van Qatar naar Oman

De eerste rittenwedstrijd in Qatar
verliep al prima. Ook in Oman een
sterk optreden in de eerste drie
dagen op toch wel lastige
aankomsten. In de derde etappe

Omloop Het Nieuwsblad
In de Omloop Het Nieuwsblad
toonde Mike zich weer op de
eerste rij van het peloton, maar
moest op de Taaienberg de eerste
groep laten gaan. Een week later

stond de gevreesde Strade
Bianche op het programma. Mike
keek er naar uit, maar door een
lekke band op een zeer slecht
moment kon hij niet meer
terugkeren in de hoofdmacht.
Tirreno-Adriatico

In de Italiaanse rittenwedstrijd
Tirreno-Adriatico moest Mike de
puntjes op de i zetten. Deze koers
was min of meer zijn laatste
voorbereiding op een aantal
Belgische klassiekers. In pittige
finales stond hij Primoz Roglic bij
en in de vlakke aankomsten
maakte hij deel uit van de
sprinttrein voor Moreno Hofland
ingezet. De sprints hebben in
deze eerste maanden nog niet het
gehoopte resultaat opgeleverd.
Door een verkoudheid was Mike
enkele dagen ook iets minder.
Dwars door Vlaanderen
Zijn beste optreden was de
negende plaats in Dwars door
Vlaanderen. Hij mocht in deze
koers voor eigen kans gaan. Zijn
aanvalsdrift etaleerde hij op
tachtig kilometer van de meet om
zo te anticiperen op een
ontploffing in het peloton op de
Taaienberg. Met nog 43 kilometer
voor de boeg werd hij weer
opgeslokt door de groep. Op de
Oude Kwaremont had hij een
slecht moment, maar knokte zich
terug op de Paterberg. Niet al te
fris en met krampverschijnselen
sprintte hij in Waregem naar een

knappe negende plaats.
Gent-Wevelgem
Mike debuteerde dit seizoen in
Gent-Wevelgem, Ronde van
Vlaanderen en Parijs-Roubaix.
Zonder meer drie grote koersen
op het hoogste niveau. Op weg
naar Wevelgem misten kopman
Sep Vanmarcke en Mike de eerste
groep. Vanmarcke kon
terugkomen dankzij de hulp van
zijn LottoNL-Jumbo-ploegmaats,
onder wie Mike. Hij kon daardoor
geen rol spelen in de finale.
Ronde van Vlaanderen

In de Ronde van Vlaanderen deed
hij goed werk voor Vanmarcke in
de eerste koersuren. Op de
Koppenberg reed Mike zijn ketting
vast. Hij kwam als 56e over de
meet.
Parijs-Roubaix

In Parijs-Roubaix werd Mike 45e.
Zijn opdracht luidde attent mee te
koersen om mee te gaan in een
vroege vlucht. Dat kostte veel
energie en hij kwam uiteindelijk
terecht in een eerste
achtervolgende groep. Kort voor
het bos van Wallers moest hij met
Tjallingii in de achtervolging. Op
de gevreesde kasseienstrook
moest hij de kopmannen laten
gaan.

Amstel Gold Race
Een week voor de Amstel Gold
Race werd Mike opgeroepen om in
te vallen voor Maarten Wynants.
Als luitenant van Sep Vanmarcke
vertrok hij in de Limburgse
heuvels. Geen gemakkelijke

opdracht, want een valpartij in de
neutralisatie bezorgde Mike
schaafwonden en een stijve heup.
Op zestig kilometer van de meet
verliet Mike de koers en zette zo
een punt achter zijn voorseizoen.

Almelo 2003

Het gaat snel …
2003 Almelo: Mike wordt kampioen van Nederland. Oma Mien (links), opa
Thei (rechts bij groene spandoek) en anderen juichen.
2016 Parijs-Roubaix: het geel van Mike verstopt tussen het Sky-zwart.
Applaus van het publiek, de tv-camera's registreren voor velen.

Parijs-Roubaix 2016
Foto: Hein van Bakel

Achter de schermen: Bart van Horik
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 Beringe aan tafel geschoven
bij Bart van Horik.

Nyswiller (1982): Bart (R& B Glas)
gevolgd door Wim Jennen

Bart blijft fietsen

Wie is Bart van Horik?
Bart (1959), eigenlijk Engelbert,
woont sinds kort met zijn partner
Ans in Beringe. Hij groeide op in
het Brabantse Lierop. Bart ging
naar de grafische school in
Eindhoven en vond spoedig werk
als fotozetter. Sinds kort is hij in
dienst bij Adcommunicatie als
DTP-vormgever.

De Spet
Liefst vijf zonen telde het Lieropse
gezin van Horik en alle vijf
raakten betrokken bij de
wielersport. Hun interesse werd
gewekt door enkele ooms die
supporter waren van de
Somerense renners Jan en Sjaak
Spetgens. Voor Jan liep Someren
uit toen hij in 1971 werd
gehuldigd als nationaal kampioen
bij de amateurs. Na een korte
profcarrière bij de ploeg Canada
Dry-Gazelle hield hij de
professionele wereld voor gezien
en ging hij weer aan het werk als
tegelzetter. Als renner bleef hij
nog actief bij de NWB. Sjaak
maakte vooral furore als
veldrijder. Kort nadat hij was

overgestapt van de NWB naar de
KNWU reed hij al naar een fraaie
derde plaats bij het WK veldrijden
in Apeldoorn (1971).
Onderwijzer en speaker
"De oudste, onze Rien, was al
vroeg wielergek", zegt Bart. Hij
organiseerde wielerwedstrijdjes
en ging naar alle koersen in de
buurt kijken. Natuurlijk gingen
Harrie en ik, de oudsten, mee. Op
de fiets uiteraard. Als iemand
pech kreeg ging hij bij een ander
achterop de drager zitten. De
enigen die nooit een wedstrijd
hebben gereden, zijn Harrie en
Rien. Rien had het te druk met
zijn studie voor onderwijzer. Riens
stemgeluid is bij velen bekend,
want iedere week is hij wel ergens
actief als speaker bij een
wielerevenement. De laatste jaren
treedt hij ook geregeld op als
gespreksleider bij wielercafés.
Enkele maanden geleden heeft hij
zelfs een presentatiebedrijf
gestart.

slechts enkele jaren een licentie
gehad Mark is tegenwoordig
manager bij Guus Meeuwis en
Bløf. Harrie was enkele jaren als
kampleider betrokken bij de
jeugdtoer van Buitenlust.

Broer Michel, de veldrijder

Bart als wielrenner
Aanvankelijk combineert de jonge
Bart voetballen en wielrennen. Bij
SV Lierop speelt hij op zaterdag
als laatste man, in het rood-witte
Buitenlustshirt rijdt hij op zondag
een koers. "Je wist niets in die
tijd. Bij de club waren zelfs geen
trainers."

Rien van Horik als gespreksleider in
Somerens Wielercafé. Mike is zijn van de
gasten.

Drie Van Horiks bij Buitenlust
Bart, Michel en Mark, de drie
fietsende broers, waren lid van de
Helmondse wielervereniging
Buitenlust. Michel en Mark hebben

Bart in de kleuren van Buitenlust

De wielercarrière start moeizaam
voor de aanvallend rijdende Bart.
"Ik fietste hard, maar reed geen
uitslagen." Een 5e plaats bij de
junioren is zijn eerste goede
resultaat. Hij gaat vaak trainen
met Frank Moons en voelt dat hij
als renner vooruitgang begint
boeken. Als een bevriende renner
na een wedstrijd in Gennep
gepolst wordt voor de Haagse
ploeg Markthof, laat deze ook
Barts naam vallen. Spoedig komt
de telefonische bevestiging dat hij
zich mag melden bij het chique
Haagse Hotel Des Indes voor de
voorstelling van de prominente
ploeg Markthof.

3e in Hel van het Mergelland
Van links naar rechts: Bart, Peter
Hofland, Leon Nevels

"De begeleiding bij de ploeg
stelde niet veel voor", zegt Bart
nu. We hadden wel mooie Rossin
fietsen en kregen voldoende
kleding."
Bart merkt bij wedstrijden in
Duitsland en Zwitserland dat hij
goed klimt. Zware koersen
hebben zijn voorkeur. In zijn
tweede jaar bij de Haagse ploeg
wint hij in het Belgische As. Aan
het einde van dat seizoen zegt hij
op bij Markthof.

1982: Bart bij R&B Glas

Markthof
Het telefoontje van de ploeg
kwam op het goede moment. Bart
hoopte namelijk tijdens zijn
militaire dienst voor de officiële
militaire ploeg te mogen rijden,
maar hij kreeg te horen dat hij
niet in dienst hoefde, net als alle
andere jongens die in 1959
geboren waren.

Lierop 1982 in de rood-witte Buitenlust
kleuren. Voor hem in het oranje Martin
Teunissen.

Buitenlust en R&B Glas
Bart gaat weer rijden voor
Buitenlust en behaalt enkele
overwinningen. Bij de tijdrit voor
het clubsponsorkampioenschap
van Nederland wordt hij 2e en
later die dag met zijn

ploeggenoten kampioen van
Nederland. Daardoor kreeg hij
weer contacten met
wielerploegen.
Samen met o.a. Martin Teunissen
komt hij enkele seizoenen uit de
ploeg van de Middelbeerse
sponsor R&B Glas. Gebr. Martens
Bouwbedrijf uit Venray was
cosponsor. In Oirschot en Lierop
zijn de bloemen voor hem. Een
mooie prestatie is ook zijn derde
plaats in de Hel van Mergelland.
Vaak fungeert hij als, wat nu
heet, lead out, voor Martin, de
rappe spurter. "Zelfs toen die in
een Oostenrijkse etappekoers in
het geel reed, vertoefde hij –
vertrouwend op zijn sprint –
achteraan in de groep."

R&B Glas in Wenen-Gresten-Wien
Van links naar rechts: Martin Teunissen,
Henny Raes (R&B Glas), John
Wainwright, een vriend van Henny Raes,
Bart van Horik, Jos Coppelmans,
Raymond de Meester (verzorger)

Na de R&B Glas-periode komt
Bart nog drie jaar uit voor zijn
oude club Buitenlust. In die
periode boekt hij twee
overwinningen. In 1987 vraagt hij
geen licentie meer aan.
"Altijd heb ik werk en sport
gecombineerd", zegt Bart. "Na het
werk ging ik trainen."

1984: 1e in Valkenswaard

Trainer bij Buitenlust
In 1987 begint hij als trainer en
begeleider van de nieuwelingen
en nieuwelingen-meisjes bij
Buitenlust. In zijn eerste jaar als
trainer worden twee van zijn
pupillen nationaal kampioen:
Patrick van Seggelen en Leontien
van Moorsel. Deze trainingen
geeft hij nog enkele jaren, maar
door zijn werk en het stichten van
een gezin stopt hij in 1989.
In 1998 keert hij terug in de
wielerwereld als trainer van de
jeugd bij Buitenlust. Ook zijn
zonen Martijn en Yorick rijden
enkele seizoenen onder zijn
leiding. Yorick die nog als
belofterenner heeft gereden,
werkt nu als fietsenmaker in
Budel.

Bij Buitenlust zijn in die periode
veel oud-renners actief als
trainer. Ook Martin voegt zich bij
die groep en even later zijn vrouw
Anita. Mike gedijt in die
Helmondse omgeving.

Lierop 1984: Martin Teunissen (80) en
Bart van Horik (35)

Jeugd Buitenlust met o.a. Mike (3e van
links), Britt Teunissen, Sabrina Stultiëns
(7e en 8e van links)

Mike en Bart
Als Bart is geslaagd voor zijn
trainersdiploma, krijgt hij een
telefoontje van ene Mike
Teunissen. Of hij mag komen
trainen …, is de vraag van het
bescheiden ventje. Onder
deskundige leiding van Bart heeft
Mike in zijn beginjaren een goede
basis gelegd voor zijn verdere
carrière.

Na een jaar is hij al kampioen van
Nederland (finishfoto bij rubriek
Het gaat snel).
Na enige tijd zet Mike echter een
volgende stap in zijn carrière en
verkast hij naar wielervereniging
Het Luchtschip. Bart blijft hem
natuurlijk steeds volgen, want
Mike blijft toch een beetje zijn
pupil, dat bescheiden
jeugdrennertje dat begon bij
Buitenlust.
Trofee voor Bart en Rien
Ieder jaar reikt het bestuur van
Buitenlust Harrie van der Aatrofee uit aan personen die veel
hebben betekend voor de
wielervereniging, net als ooit Van
der Aa naar wie de trofee is
vernoemd. In januari 2011
mochten Bart en zijn broer Rien
de trofee in ontvangst nemen.

Mike in rood-wit-blauw (Almelo 2003)

Wat verwacht je nog van
Mikes wielercarrière?
Hij zal een goede beroepsrenner
blijken, die vooral in koersen als
Ronde van Vlaanderen en ParijsRoubaix schittert.

2016: Bart wacht in ParijsRoubaix op 'zijn' renner
Kampioen in 2003

