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Nieuwsbrief 2016-04 

 
 

Beste supporters, 

 
In juni nam Mike deel aan het NK 

op Goeree Overflakkee en was hij 
achter de schermen bezig met 

zijn wielertoekomst. Halverwege 
juli hakte hij, na goed overleg met 

alle betrokken partijen de knoop 
door: hij verlaat Team LottoNL-

Jumbo en komt in 2017 en 2018 
uit voor het huidige Giant-Alpecin. 

Deze ploeg zal vanaf 2017 
overigens onder de naam 

Subweb-Giant op de weg 
verschijnen. In deze Nieuwsbrief 

meer over Mikes besluit en de 

koersen die hij in de maanden 
juni, juli, augustus en september 

heeft gereden. 
 

 
 

Voor de rubriek Achter de 
schermen voerde  Gerard Keijsers 

in Venray een gesprek met Pascal  
 

Arts, de ontwerper van de website 

www.miketeunissen.nl. 
 

Kermiskoersen 
De afgelopen maanden heeft Mike 

enkele kermiskoersen gereden 
Een paar foto's geven hiervan een 

impressie.  
 

 
2e in Grote stadsprijs Geraardsbergen 

(31-08) 

 

 
Podium Grote Stadsprijs Geraardsbergen 

(31-08) 
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Luyksgestel (27-06), interview Wielerflits 

 

 
Luyksgestel (27-06), aan de start met 

o.a. Danny van Poppel 
 

 
Luyksgestel (27-06), in het wiel van Van 

Poppel, voor Gerts en Oomen 

 

 
Maarheeze (05-08), met Dennis en 

Sabrina Stultiëns 

 
Maarheeze (25-08) 

 

 
Maarheeze (05-08) 

 

 
Maarheeze (05-08) 

 

 
Maarheeze 05-08), achter Vanendert en 

voor Curvers 
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Supportersdag 2016:  

zaterdag 5 november 
De jaarlijkse supportersdag staat 

weer voor de deur. Zaterdag 5 

november kunnen alle leden weer 
deelnemen aan een fietstocht met 

Mike. Op het programma staat 
een wegrit van 50 km. Als iemand 

op een mountainbike wil 
deelnemen, kan dat. De meesten 

zullen wel hun racefiets 
gebruiken. We vertrekken om 

12.30 uur clublokaal Roelanzia in 
Ysselsteyn. 

 

 
Op de foto met Hein van Bakel 
(supportersdag 2015) 

Voor diegenen die niet 

meefietsen, begint het 
programma om 15.30 uur bij 

Roelanzia. Hans en Mia zorgen 
rond die tijd weer voor een lekker 

hapje. 
In een gesprek met Mike zullen 

we alles horen over het afgelopen 
seizoen en de transfer naar 

Sunweb-Giant. Rond 17.00 uur is 

het programma afgelopen. 
Meld je aan via 

supportersclub@miketeunissen.nl. 
Geef daarbij aan of je meefietst of 

dat je bij het tweede deel aansluit 

Tentoonstelling in Venray 
Vrijdag 16 september werd  in het 

centrum van Venray een tijdelijk 

wielermuseum geopend, dat 

gedurende de Noord-Limburgse 
wielerweek te bezichtigen was.   

 
Opening door wethouder Lucien Peeters  

In een leegstaande modewinkel 

aan de Grotestraat kregen 
bezoekers een kijkje in het heden 

en verleden van de Noord-
Limburgse wielersport. 

Truien van Martin, Mike en Britt 

De inrichters van de 

tentoonstelling hadden in de 
verzameling opgenomen truien, 

bekers, knipsels, vaantjes, 
boeken, fietsen van o.a. Peter 

Winnen, Rob Mulders, Wout Poels. 
Martin, Mike en Britt Teunissen. 

Ook stonden er fietsen en derny's 
van de bekende Venrayse 

framebouwer Chris Jeucken (CJV)
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Kampioenstruien van Mike 

 

 

Bidons van Martin Teunissen, CJV fiets 

 

 

Wielercafé in Horst 
Ongeveer tweehonderd 

wielerhebbers waren woensdag 
21 september in Horst aanwezig 

bij Het wielercafé dat in het kader 

van de Noord-Limburgse 
Wielerweek werd georganiseerd. 

 

 
Foto: Hein van Bakel 

 

 
Reinier Honig, Wout Poels, Mike, Jaap 

Kersten, Peter Winnen 

Foto: Hein van Bakel 

 

Schrijver Bas Steman, die de 

zieke Bert Wagendorp verving, 
zorgde voor de verbindende 

teksten en interviewde de 
prominente Noord-Limburgse 

wielrenners Wout Poels, Mike 
Teunissen, Peter Winnen en Jaap 

Kersten. 
 

Met op de achtergrond steeds 
wisselende filmbeelden en foto's 

mochten zij vertellen over de 
koers van toen en nu. Nard 

Reijnders zorgde voor muzikale 
intermezzo's.  

 

 
Peter Winnen en Bas Steman 

Foto: Hein van Bakel 

 

De fanclubs van Wout Poels en 
Mike Teunissen werkten voor Het 

wielercafé samen BikeWriters, een 
collectief van fietsende schrijvers 

en schrijvende fietsers, onder wie 

Peter Winnen, Bas Steman en 
Bert Wagendorp. BikeWriters 
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bracht de afgelopen jaren met 

verschillende schrijf- en 
muziekprojecten meer dan 35.000 

euro bij elkaar voor Tour for life 

en Artsen zonder Grenzen. 
 

 
Jaap Kersten, Peter Winnen, Bas Steman 

Foto: Hein van Bakel 

 

 

 

 

 

 

 
Wielercafé: fanshop van Mike Teunissen 

met Will Smits 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wout Poels, Mike en Bas Steman.  

Foto: Hein van Bakel 
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Van LottoNL-Jumbo 

naar Sunweb-Giant 

In augustus meldde 

sportjournalist Raymond 
Kerckhoffs in De Telegraaf al 

dat Mike in 2017 van ploeg 
veranderde. 8 september 

maakte de leiding van Giant-
Alpecin de komst van Mike 

officieel bekend door een 

persbericht: 

De overstap van Mike naar het 

Team Giant-Alpecin is definitief. 
Mike heeft een contract voor twee 

jaar getekend bij het Duitse team. 
Vooral de kwaliteiten van Mike in 

de klassiekers, proloog-tijdrit en 

sprints zijn opgevallen bij de 
ploegleiding. Ook de resultaten in 

2014 bij de beloften (winnaar 
Parijs-Roubaix en Parijs-Tours), in 

2015 (de winst in de proloog in de 
Tour de l'Ain en de tweede plaats 

in de Prudential Ride London) 
geven aan dat Mike 'zijn 

mannetje' staat in het peloton. In 
deRonde van Californië en in 

deRonde van Omanbehaalde 
Mikedit jaar een vierde plaats in 

een massasprint. 

Reactie Mike 
Mike: "Ik ben erg content met de 

transfer naar Team Giant-Alpecin. 

De mogelijkheid komt op het 

juiste moment in mijn carrière. Ik 
heb deze kans gelijk 

aangegrepen. Vooral de 

teamfocus, waarbij renners 
worden geholpen om beter te 

worden, spreekt mij erg aan. Dit 
allemaal ook nog eens onder een 

zeer professionele begeleiding. 
Het is een sterk team, dat de 

laatste weken een aantal sterke, 
jonge talenten heeft 

aangetrokken voor het nieuwe 
seizoen. Ik kijk dan ook al uit 

naar de komende seizoenen." 

Ploegleider Giant-Alpecin 
Ploegleider Marc Reef: "Mike heeft 

al prima resultaten laten zien op 
zijn jeugdige leeftijd. Vaak ook in 

de rol van knecht voor de 
kopmannen en de sprinters. Hij 

voelt zich op zijn gemak in de 
Vlaamse voorjaarsklassiekers. 

Ook kan hij voor een mooi 
resultaat gaan in korte, minder 

lastige etappewedstrijden door 

zijn sterke proloog. Hij heeft 
zeker de potentie om goed voor 

de dag te komen in de 
klassiekers. Wij zullen hem de 

gelegenheid geven om de 
volgende stap te zetten in zijn 

ontwikkeling. Ook krijgt hij een 
belangrijke rol in de lead-out voor 

onze sprinters Niklas Arndt, Phil 
Bauhaus en Max Walscheid." 
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Supporter van de supporters 

Vrijdag 23 september kwamen in Venray 31 ploegen aan de start 
van een tijdrit die in het kader van de Noord-Limburgse 

wielerweek werd georganiseerd. Voor Mike waren deze keer de 

rollen omgekeerd: hij was als supporter aanwezig Veel aandacht 
had hij uiteraard voor ploegen met leden van  

Supportersvereniging Mike Teunissen. Hieronder zien we de ploeg 
die het bestuur ervan vertegenwoordigde.  

 
Mike, Will Smits, Hans Teunissen, Pascal Arts 

 
Ger Hermans, Will Smits, Hans Teunissen, Pascal Arts 
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Tussen NK en GP Impanis-Van Petegem, een 

terugblik 
 

We blikken kort terug met Mike op de periode vanaf de nationale titelstrijd 

op het einde van de maand juni. Na het NK nam Mike even rust om toe te 

werken naar de laatste drie maanden van het seizoen. Half september 

moeten we concluderen dat dit niet de gelukkigste periode uit zijn huidige 

seizoen is geworden. Kort voor het trainingskamp in het Zwarte Woud 

(medio juli), kreeg hij wat last van zijn linkerknie, later ook van de 

rechterknie. Van een licht irriterende knie ontwikkelde de blessure steeds  

meer naar een 'stekende' pijn. Mike: "Ik denk dat ik naar deze korte 

rustperiode, de trainingen te intensief heb opgepakt. Rust, onderzoeken 

en een echo leverde niet het gewenste resultaat op. Als ik het rustig aan 

deed, was het goed, maar bij intensieve trainingsblokken werd de pijn 

weer heviger vooral in de rechterknie. In de Ronde van Denemarken en 

Artic Race of Norway had ik nog veel last. Maar ik kon niks kapot maken, 

zo werd mij verteld. In de wedstrijden in Hamburg en Canada was de pijn 

al minder. Masseren, koelen en shockwave deden hun werk."  

In GP Cycliste de Quebec klasseert Mike zich als 28e. Ook in de drie 

kermiskoersen in Erpe-Mere, Geraardsbergen en Kortemark koerst Mike 

op de voorste rij en behaalt hij een vijfde, tweede en achtste plek. Het 

Kampioenschap van Vlaanderen levert een mooie zestiende plaats op, 

maar een dag later in Primus Classic Impanis-Van Petegem wordt hij in de 

laatste kilometer, toen hij zich terug liet zakken, onderuit gekegeld. 

 
Elleboog in verband na de val in Primus CLassic 

"Ik ging vrij hard tegen het asfalt. Vooral de schouder deed zeer. Achteraf zijn 

het allemaal kneuzingen en schaafwonden aan armen, elleboog, heup, knie en 

dus de schouder. Ik moest het toch een paar dagen rustig aan doen en op de 
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Tacx trainen.", aldus Mike. Wat de komende weken gaat brengen is nog onzeker. 

Ook de transfer naar Sunweb-Giant gooide wat roet in het wedstrijdprogramma 

van augustus tot en met half oktober. Op dit moment staat Mike op de 

reservelijst voor de l'Eurométropole (2 oktober) en Binche -Chimay -Binche / 

Memorial Frank Vandenbroucke (4 oktober). 

Resultaten 

25 jun  Nederlands kampioenschap, Goeree-Overflakkee  44 

27 jul  PostNord Danmark Rundt, 1e etappe   46 

28 jul  PostNord Danmark Rundt, 2e etappe   79 

29 jul  PostNord Danmark Rundt, 3e etappe   75 

30 jul  PostNord Danmark Rundt, 4e etappe   DNF 

05 aug  Mijl van Mares, Maarheeze     14 

11 aug  Arctic Race of Norway, 1e etappe    24 

12 aug  Arctic Race of Norway, 2e etappe    107 

13 aug  Arctic Race of Norway, 3e etappe    86 

14 aug  Arctic Race of Norway, 4e etappe    54 

14 aug  Arctic Race of Norway, algemeen klassement  70 

14 aug  Arctic Race of Norway, jongerenklassement  25 

21 aug  Cyclassics Hamburg      56 

25 aug  GP Lucien van Impe      5  

26 aug  Almelo        8 

31 aug  Stadsprijs Geraadsbergen     2 

01 sep  GP Gemeente Kortemark     8 

09 sep  Grand Prix Cycliste de Quebec    28 

11 sep  Grand Prix Cycliste de Montreal    DNF 

16 sep  Kampioenschap van Vlaanderen    16 

17 sep  Primus Classic Impanis - Van Petegem   112 
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Achter de schermen: Pascal Arts 

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 de Venrayse wijk Veltum  
aan tafel geschoven bij Pascal 

Arts, de ontwerper van de website 

miketeunissen.nl. 
 

 
 

Wie is Pascal Arts?  
Pascal (19 december 1969, 

Venray) woont met zijn vrouw 
Marjo van Dijk en hun twee 

kinderen in de Venrayse wijk 
Veltum, waar de natuur dichtbij 

is. Als hij de straat uitloopt staat 
hij al bijna in het bos.  

 

 
 

Beide kinderen hebben een 
bijzondere geboortedatum. Zoon 

Christian heeft de fraaie cijfers:  
3-4-5 (3 april 2005). In 2002 was 

het voor Pascal  heel bijzonder 
dat zijn  dochter geboren werd op 

zijn verjaardag. 
 

 
De favoriete gitaar van Pascal 

 

RU2-muziek 
Hoewel Pascal nooit een 

muziekopleiding heeft gevolgd, is 
hij al dertig actief in als 

basgitarist op diverse podia. 
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Basgitaar 

 

Hij speelt bij RU2 (www.ru2.eu), 

een band die hij omschrijft als een 
tributeband van U2. De band 

speelt namelijk alleen muziek van 
U2, en met succes want de 

vijfkoppige band speelt in 
Nederland en België op festivals 

en in theaters. 
 

 
Optreden RU2 

 

De band kan zelfs een 

avondvullend programma 
verzorgen. Dat een voorstelling n 

in de Venrayse schouwburg snel 
was uitverkocht, zegt iets over de 

kwaliteit van de muziek.  
Voor alle vijf de leden van RU2 is 

muziek een echte hobby. Vroeger 

traden ze wel twintig keer per 
jaar op, maar op dit moment 

staan ze  ongeveer tienmaal per 
jaar op een podium. 

 

 
Optreden RU2 

 

Voetbal 

Pascals voetbalcarrière is beperkt 

gebleven tot de categorie 'jeugd'. 
Hij was lid van de Venrayse 

voetbalclub en speelde af en toe 
cafévoetbal bij het vriendenteam 

AC Hento. Zijn favoriete posities 
waren middenvelder en aanvaller.  

Toen het cafébezoek voor de 
vriendengroep steeds 

aantrekkelijker werd, was het 
voor hem gedaan met de 

voetballerij, want zaalvoetballen 
was geen optie vanwege zijn 

zwakke knieën.  
 

Jaren later is Pascal echter 

teruggekeerd op het groene gras 
bij SV Venray als leider en trainer 

van de teams waarin zoon 
Christian speelt.  Deze begon bij 

de mini-F'jes en speelt nu in de 
D5. Dinsdagavond is de 

wekelijkse training en de 
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competitieduels zijn op zaterdag. 

Christian probeert, net als veel 
andere spelers, nog uit te vinden 

welke spelpositie het beste past. 

 

 
Pascal als leider  

 

 

 
 

De fiets van Henk 
In het gezin Arts was Pascal een 

nakomer. Hij heeft twee oudere 
zussen en een broer, Henk. Het 

leeftijdsverschil tussen Henk en 
Pascal is maar liefst 14 jaar. Toen 

zijn broer de ouderlijke woning 
verliet, bleef er een racefiets 

achter, waarschijnlijk een Eroba. 

Zeker is dat niet, want Pascal liet 
het frame overspuiten. 

 
Eroba en Echt 

Veel renners koersten in de jaren 
vijftig, zestig en zeventig op een 

Eroba, een fiets die in het 
Limburgse Echt door de familie 

Geurts werd gemaakt. De naam 
staat voor Echter Rijwiel, 

Onderdelen en Bandenfabriek. De 
plaats Echt was toen bovendien 

het kloppend hart van de 
provinciale wielersport. Het 

secretariaat van de RKNWF, later 

RKNWB en nu NWB, was er ook 

gevestigd. Ook de bekendste 
NWB'er, secretaris Jan Beckers,  

woonde in Echt. In alle plaatsen 

en gehuchten rond Echt is beslist 
ooit een wegwedstrijd of veldrit 

gereden.  
 

Geen koers 
 

 
De Giant 

 
Op zijn 'nieuwe' fiets heeft Pascal 

nooit een wedstrijd gereden. Hij is 
wel altijd blijven fietsen, vaak met 

vrienden. Andere fietsen namen 
de plaats in van Henks karretje. 

Nu staan er in de garage een 
mountainbike en een witte 

racefiets (Giant).  
 

Carnaval 
Al jaren is Pascal bevriend met 

Thei van Els. Ze delen niet alleen 
de liefde voor de fiets en de 

fotografie, maar vieren ook allebei 

graag carnaval. Samen maakten 
ze lang deel uit van de raad van 

elf van de Venrayse 
vastelaovesvereniging De 

Piëlhaas.  
 

 



s 

 
V.l.n.r.: Edgar Leenen, Joris van der 

Velden, Pacal Arts  

 

Thei was prins in 1998, Pascal 

werd in 2013 met Edgar Leenen 
adjudant van prins Joris. Het 

motto van het trio luidde Blief ow 
aege! Thans is Pascal binnen de 

vereniging nog actief als 
voorzitter van de commissie 

Ceremonie en Protocol. 
 

 
 

"Toen ik in 2013 met carnaval 
adjudant was, trilde mijn telefoon. 

Britt vertelde dat Mike 
wereldkampioen was geworden. 

Dat hebben we natuurlijk 

omgeroepen in de feestzaal!"  
 

 

 
Adjudant Pascal bezoekt de receptie van 

wereldkampioen Mike 
 

Fotografie 

Amateurfotograaf Pascal trekt er 
vaak op uit met zijn Nikon D7200. 

De laatste tijd heeft vooral de 
macrofotografie zijn 

belangstelling. Alledaagse 
voorwerpen, bijvoorbeeld een 

koffieboon, krijgen in de beelden 
van Pascal iets bijzonders. 

 

 
Koffiebonen 

 

Website miketeunissen.nl  

Toen het met de wielercarrière 
van Mike menens begon te 

worden, bouwde Pascal een 

website die aangepast was aan 
het team Jagersveld waarvoor 

junior Mike twee jaar uitkwam. 
Aanvankelijk schreef Mike 

hiervoor zelf de teksten.  
 

In de loop der jaren heeft Pascal 
de site steeds aangepast aan de 

ploegen waarvoor Mike reed en 
aan de nieuwste mogelijkheden 
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die de huidige 

communicatiemiddelen bieden.  
 

Achter de schermen is Pascal 

beheerder van de site. Hij houdt 
ook de uitslagen bij. Vader Martin 

en Mike gaan over het onderdeel 
'programma', Ger Hermans en 

Gerard Keijsers schrijven  – altijd 
in overleg met Mike – de teksten. 

Gemiddeld heeft de site op dit 
moment een honderd bezoekers 

per dag.  
 

 
Pascal in actie 

 
De koers volgen in Hamme-

Zogge 
Pascal volgt alle koersen van Mike 

via tv, livestreams of livetickers. 
Soms bezoekt hij een wedstrijd. 

Een fraaie herinnering heeft aan 
de cross in Hamme-Zogge van 

2011.  
 

's Morgens rijdt het bekende 

groene busje van Martin weg in 
Ysselsteyn met de volgende 

passagiers; Mike (Rabo 
Development Team), zus Britt,  

Martin, Thei van Els en Pascal 
Arts. Onderweg loopt de rem van 

de auto vast. Een telefoontje van 
Mike naar moeder Anita doet 

brengt de oplossing: ze komt 
meteen met een andere auto naar 

de plaats des onheils. Niets 
iedereen past echter in de 

kleinere stationcar. Na enig 

overleg besluiten Anita en Martin 
bij het busje te blijven en zien ze 

de anderen verdwijnen aan de 

Belgische horizon … 
 

Brit gaat in Hamme-Zogge in de 
materiaalpost staan en Mike toont 

zich, na alle stress, weer de echte 
aanvaller en met goed resultaat. 

De bloemen zijn voor de 
gestrande ouders, want hij klopt 

Lars van der Haar en Wietse 
Bosmans! 

  

 
Weg of veld: aanvallen 

 

De aanvaller 
Wat Pascal zeer aanspreekt,  is de 

aanvallende manier van koersen 
die Mike vaak laat zien. 

Hoogtepunt zijn  natuurlijk de 
gewonnen kampioenschappen en 

grote koersen.  
 

Wat verwacht je nog van 

Mikes wielercarrière? 
"Ik hoop dat hij af en toe voor zijn 

eigen kans mag gaan in 
klassiekers. Ik zie in hem wel een 

winnaar van Parijs-Tours en 
Parijs-Roubaix." 
 


