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Supportersclub Mike Teunissen

Beste supporters,
Sinds januari draagt Mike de
keuren van Team Sunweb. Dat hij
zich in deze nieuwe outfit al in de
kijker gereden heeft blijkt o.a. uit
de toegenomen media-aandacht
en uit de bezoekersaantallen op
de website
www.miketeunissen.nl.
In deze nieuwsbrief blikken we
o.a. even terug naar de
winterperiode en openen we met
een blog van Mike over de
komende koersen.

Voor de rubriek Achter de
schermen voerde Gerard Keijsers
in Kessel een gesprek met Peter
Sonnemans, een voetballer die
na een blessure koos voor de
fiets.
Contributie 2017
Leden die hun contributie voor
2017 nog niet hebben betaald,
vragen wij het verschuldigde
bedrag van € 10 uiterlijk op 1
april 2017 over maken naar
NL09RABO 0137 5633 53 t.n.v.
Stichting Supportersclub Mike
Teunissen.
Alvast bedankt.

Mike blogt: "Ik zal veel op de kasseien te vinden
zijn"
De belangrijkste periode van het seizoen komt er aan, dat vindt heel
Vlaanderen tenminste en ik deel graag die mening.
Mijn vorm
Na de opening in het Nieuwsblad staan de komende drie weken alle
kasseiklassiekers op het programma. En aangezien deze klassiekers mij
goed liggen, is het ook voor mij uitkijken naar deze weken. Na mijn 12e
plek in het Nieuwsblad kan ik wel zeggen dat ik de vorm nog wat
aangescherpt heb in de Strade Bianche en de Tirreno-Adriatico, niet echt
te zien in de uitslagen, wel te zien aan de vermogens en te merken aan
het eigen gevoel.
Naar België
Na een relatief rustig weekje ben
ik nu op weg naar België om hier
de rest van de week te blijven,
aangezien ik om de dag een koers
heb. Ook de komende weken zal
ik veel op de kasseien te vinden
zijn aangezien we nog
verkenningen van de Ronde en
Roubaix op de planning hebben
staan. De meest spectaculaire
koersen van het wielerjaar komen
er aan en ik kijk ernaar uit.
Verkenning in Italië

Herkansingen
Vorig jaar reed ik nog een mooie top 10 plek in Dwars door Vlaanderen.
Eens kijken of we deze keer – ondanks de WorldTour upgrade – weer in
de buurt daarvan kunnen komen. Voordeel is dat de herkansingen zich
snel voordoen, vrijdag alweer E3 prijs en zondag Gent-Wevelgem. En
anders zijn er de zondagen erna nog wel leuke wedstrijden

Anita Teunissen, nieuwe
penningmeester
In het begin van het nieuwe jaar
maakt Martin Teunissen kenbaar
aan het bestuur zijn
werkzaamheden als
penningmeester neer te leggen.
Zijn dubbelrol als vader/beste
supporter en de functie van
penningmeester vond hij vaak
lastig. Het bestuur respecteerde
natuurlijk dit verzoek. Anita
Teunissen neemt nu deze taak
over en zorgt ook voor de
communicatie van de
supportersclub naar Mike.
Wij willen Martin bij dezen
nogmaals bedanken voor zijn
werkzaamheden voor de
supportersclub. En natuurlijk
blijven we Martin zien bij onze
activiteiten.

Ochtend in Ysselsteyn: vertrek voor
training

Website
Vanaf de Tour of Oman hebben
we weer dagelijks een bericht
geplaatst vanuit de koers. Dat
gaat natuurlijk ook de komende
weken gebeuren, met bijna altijd
een reactie van Mike zelf. Houd de
website dus goed in de gaten.
Ook hebben we een aparte
nieuwsrubriek van de
supportersclub, check deze dus
ook regelmatig!

Ploegentijdrit 2016: Hans Teunissen en
Pascal Arts

Ploegentijdrit in Venray op 26
augustus
Op zaterdag 26 augustus wordt er
opnieuw in het centrum van
Venray een ploegentijdrit
georganiseerd. Dit is nog een
voorlopige datum. Vorig jaar heeft
het bestuur deelgenomen. Dit jaar
willen we mogelijk meerdere
teams afvaardigen. De kosten zijn
€ 5 per persoon.
Geïnteresseerden kunnen zich
melden bij Ger Hermans. Stuur
deze maand nog een mailtje naar
gjtmhermans@gmail.com.

Pisa: training met ploeggenoten

Rotterdam: 5 januari 2017 voorstelling van Team Sunweb

Supportersdag opnieuw gezellig, op naar 2017!
Op zaterdag 5 november werd de
jaarlijkse supportersdag met Mike
georganiseerd. Dat was alweer de
derde editie. De 'formule' bleef
ongewijzigd. Na een toertocht met
Mike kregen de supporters bij
clublokaal Roelanzia een hapje en
een drankje. Vervolgens was er
een terugblik met Mike op zijn
seizoen 2016 en een kleine
vooruitblik naar het nieuwe jaar
bij Team Sunweb. Een nieuw
onderdeel was de afsluiter petje
op, petje af.

Toertocht
Rond 11.30 uur verzamelde
iedereen zich bij Café-Restaurant
Roelanzia. Ongeveer dertig
supporters zouden Mike
vergezellen op een tocht van 51
km door het Noord-Limburgse en
Brabantse landschap . De tocht
over rustige landwegen was
uitgezet door Thijs van Asten, die
het merendeel van het kopwerk
voor zijn rekening nam. Voorzitter
Hans Teunissen had bij het
vertrek de spelregels nog eens
duidelijk verwoord. "We blijven bij
elkaar en rijden een tempo dat
voor iedereen te doen is. De
laatste kilometer mag er een
finale gemaakt worden", klonk het
streng. Helaas kon men geen

woord houden en werd de finale
al vijf kilometer voor Ysselsteyn
ingezet. De winnaar krijgt daarom
geen eervolle vermelding.

Sponsoren en middag
Tijdens de tocht had Rob Dekkers
van Dekkers Tweewielers uit
Wanssum de zaal van Roelanzia
omgetoverd tot een mooi
wielercafé. Verschillende modellen
exposeerde hij daar. De
supporters konden weer genieten
van een lekkere soep met
broodjes en hamburgers. Bedankt
daarvoor, Hans en Mia Rongen!

Toen er één vraag later vijf
kandidaten restten, kwam de
vraag wie de etappe in Californië
won waarin Mike vierde werd.
Alleen Marian ClaessensJenniskens koos voor Kristoff. De
andere vier hadden niet goed
geluisterd in het interview en
kozen voor Peter Sagan.
Rond half vier interviewde Ger
Hermans Mike. Het hele seizoen
kwam ter sprake. De crossen, de
Spaanse voorbereiding, het
voorjaar met een opvallende
Dwars door Vlaanderen en twee
vierde plaatsen in massasprints.
Verder de blessure aan de knie,
het salaris, de overgang naar
Team Sunweb, de Belgische
kermiskoersen, Canada, het slot
van het wielerseizoen. Tot slot gaf
Mike een korte vooruitblik naar
2017.

Hans Teunissen sloot de
supportersmiddag af en had een
mooie prijs voor de Supporter van
het Jaar 2016: een bierpakket
met Mike Teunissen-attributen.
Foto's van Hein
Op de website staan ook
verschillende foto's, die op deze
dag zijn gemaakt door Hein van
Bakel. Bedankt, Hein!

Petje op, petje af
De populaire wielerquiz verliep
razendsnel. Bij de leeftijd van
Mike moest de helft al gaan
zitten. Na de vijfde vraag bleven
er nog zeven supporters over.

Ideeën?
Op dinsdag 4 april komt het
bestuur van de supportersclub
weer bij elkaar om de nieuwe
plannen voor 2017 te maken.
Hebben jullie ideeën of
suggesties?
Mail ze aan
supportersclub@miketeunissen.nl.

Programma van Mike
Hieronder het (voorlopige) programma van Mike nog eens op een rijtje:
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24
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02
05
09

mrt
mrt
mrt
apr
apr
apr

Dwars door Vlaanderen
Record Bank E3 Harelbeke
Gent-Wevelgem
Ronde van Vlaanderen
Scheldeprijs
Parijs-Roubaix

Mike in kopgroep in Omloop het Nieuwsblad

Resultaten
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25
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14
14

feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
mrt
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Tour of Oman, 1e etappe
Tour of Oman, 2e etappe
Tour of Oman, 3e etappe
Tour of Oman, 4e etappe
Tour of Oman, 5e etappe
Tour of Oman, 6e etappe
Tour of Oman, eindklassement
Tour of Oman, jongerenklassement
Omloop Het Nieuwsblad
Strade Bianche
Tirreno-Adriatico, 1e etappe (TTT)
Tirreno-Adriatico, 2e etappe
Tirreno-Adriatico, 3e etappe
Tirreno-Adriatico, 4e etappe
Tirreno-Adriatico, 5e etappe
Tirreno-Adriatico, 6e etappe
Tirreno-Adriatico, 7e etappe
Tirreno-Adriatico, eindklassement
Tirreno-Adriatico, jongerenklassement

74
43
65
71
50
86
48
14
12
48
11
79
20
80
72
54
67
62
7

Achter de schermen: Peter Sonnemans

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 Kessel aan tafel geschoven
bij Peter Sonnemans.
Wie is Peter Sonnemans?
Enkele jaren geleden kregen
luisteraars van radioprogramma
De onbekende gast een raadsel
voorgelegd. Ze mochten raden
wie er aanwezig was in de studio

van Omroep P&M (gemeente Peel
en Maas).
De cryptische omschrijving luidde:
Bij dit kind van Jeu schijnt altijd de zon
op de Koningin en het feest,
had een ballen- en nu een fietsentic,
hing de schoenen aan de wilgen en zorgt
dat de afgebranden weer gaan vonken.

Winnares An Hendriks wist al snel
dat het ging om Peter

Sonnemans. Hij is immers de
zoon van Jeu Sonnemans, is in
1966 geboren op 30 april – de
oude Koninginnedag –, woont op
de Koninginnelaan, was een
uitstekende voetballer, die later
koos voor de racefiets en is
professioneel bezig bij een bedrijf
dat mensen met chronische
problematiek probeert te helpen.

op de behandeling van patiënten
met chronische klachten. Peter
neemt afscheid in Grubbenvorst
en voelt zich meteen thuis in de
andere werkomgeving.

Hoofdkantoor Ciran Kazernestraat VenloBlerick

Judith en Peter in de studio van P&M

Peter is al bijna 20 jaar getrouwd
met Judith Hunnekens.
Aanvankelijk woonden ze in de
nieuwe Kesselse wijk Ursulahof,
maar in 2006 verkasten ze naar
hun huidige, sfeervolle woning
aan de Koninginnelaan. Op dit
adres is Peter niet de enige
sporter, want Judith is een
verwoed volleybalster bij VC
Kessel.
Van de veiling naar Top Care
Peter begint zijn arbeidzame
leven op de veiling in
Grubbenvorst. Fysiotherapeut
Fons van Bergen, die hem
behandelt voor een
voetbalblessure, start in 2000 een
bedrijf en vraagt hem om te
komen werken bij zijn
onderneming die aanvankelijk de
naam Top Care krijgt. Het richt
zich in opdracht van werkgevers

Ciran
Top Care groeit snel en bereidt de
zorgverlening uit. Na een aantal
jaren verandert de bedrijfsnaam
in Ciran. Mensen met een
chronische problematiek krijgen
er specialistische zorg. Na een
behandelingsprogramma van
ongeveer 16 weken kunnen de
meeste patiënten weer hun
normale werkzaamheden
hervatten. Het revalidatieconcept
van Ciran wordt thans door ruim
400 zorgprofessionals uitgevoerd
op 19 locaties in heel Nederland.
Het hoofdkantoor is gevestigd op
het oude kazerneterrein in Venlo.

Peter legt als revalidatiespecialist
de theorie van de behandelingen
uit en geeft fysieke trainingen,
zowel indoor als outdoor.

professionele aanpak. Jac
Janssen, Gé Ummenthun en Ron
Heijnen slaagden erin een teamen dorpsgevoel te creëren. John
Timmermans bracht nieuwe
trainingstechnieken."

Vaste plaats op het middenveld

Van E-speler naar hoofdmacht
De 7-jarige Peter meldt zich
uiteraard aan als jeugdspeler bij
de plaatselijke voetbalclub KVC.
Vader Jeu is daar immers leider
van jeugdteams. Aanvankelijk
speelt Peter als rechtsbuiten,
maar in zijn gloriejaren is hij
meestal centrale verdediger.

Als A-speler verwerft hij zich al
een plaats in het eerste elftal van
KVC. Van zijn 17e tot zijn 37e
komt hij uit voor de hoofdmacht
van rood-witte formatie. Driemaal
smaakt hij het genoegen van een
kampioenschap dat betekende dat
KVC promoveerde naar de derde
klasse van de KNVB.
Trainers
"Iedere trainer was goed op zijn
manier", vertelt Peter. "Hay
Schreurs en Jac Hermans – met
hun VVV-verleden – hadden een

KVC 1 met aanvoerder Peter (staand, 3e
van rechts)

Blessures
Een afgescheurde kruisband – zijn
ernstigste voetbalblessure –
betekende meteen het einde van
zijn geliefde sport. Een jaar deed
hij helemaal niets …

Voetbalkrant van Dagblad voor NoordLimburg: aanvoerder Peter blikt vooruit
naar een nieuw voetbalseizoen

Om de winter goed door te komen
had voetballer Peter vaker
tochten gemaakt op een
mountainbike. Op aandringen van
een collega op het werk besluit hij
weer te gaan fietsen op zijn mtb.

Na een jaar kiest hij echter voor
een Ridley racefiets, want de weg
trekt hem meer. Veel
voetbalvrienden stoppen namelijk
ook met de wedstrijdsport en
gaan wielrennen.

In gesprek met de trainer

Koersen, tochten en
beklimmingen
Een rugnummer heeft Peter nooit
opgespeld. Als wielrenner is hij
minder fanatiek dan als
voetballer. Het fietsen moet
vooral leuk blijven.

In 2007 wordt hij lid van TC
Everlo in Panningen. Bij die club
rijdt hij zijn kilometers op
woensdagavond en
zondagmorgen. Uiteraard bij de
A-groep. Met vrienden uit Kessel
rijdt hij vaak op andere dagen.

Met Judith
Vriendin Judith heeft de smaak
ook te pakken. Zij rijdt vaak met
een groep dames. Samen maken
ze grote tochten. Eind maart
vertrekken ze naar Calpe. Ook in
Toscane waren ze actief. De
Stelvio en de Mont Ventoux
hebben ze al bedwongen.
En het voetballen … dat volgt
Peter nauwelijks meer.

Koersen volgen
Alle grote wedstrijden volgt Peter
op tv of via een livestream.
Wedstrijden bezoekt hij zelden.
Wel was hij aanwezig bij de

crossen in Niel, Mol en
Hoogstraten. Als VIP bezocht hij
het WK veldrijden in Hoogerheide.
Samen met de ambtenaren mocht
hij het parcours verkennen van
het WK in Valkenburg.

Ronde van Kessel 2016: beslissende
demarrage van Vos

Clinics
Een clinic in Drenthe, gegeven
door Annemiek van Vleuten,
zorgde ervoor dat Peter en Judith
het dameswielrennen sindsdien
aandachtig volgen.

Ronde van Kessel 2016: Vos wint solo

Ze hebben nog steeds contact
met haar. Ook bij Marianne Vos
volgden ze een clinic. Trudy van
den Boom – de huidige trainster
van Vos – , is een oud-collega van
Judith. Graag hadden ze vorig
jaar gezien hoe Marianne het
criterium van Kessel op haar
naam schreef. Helaas zat hij op

dat moment in Calpe, uiteraard op
de fiets.
Strava en Mallorca
Tot frustratie van fietsvriend Ger
Hermans, ook lid van TC Everlo,
gebruikt Peter geen Strava. Met
Ger en enkele andere leden van
die club gaan ze al een aantal
jaren fietsen op Mallorca of bij
Calpe.
Mike Teunissen
Via Ger Hermans meldde Peter
zich aan als lid van de
Supportersvereniging. Via
www.miketeunissen.nl en Twitter
volgt hij tegenwoordig de
verrichtingen van de Ysselsteynse
prof. Ieder jaar bezoekt hij de
supportersdag bij Roelanzia

Toekomst
Mike gaat de komende jaren een
grote rol spelen in de
voorjaarsklassiekers, verwacht
Peter en natuurlijk zit hij dan voor
de buis of staat hij in NoordFrankrijk langs de route in het bos
van Wallers-Arenberg.

