Nieuwsbrief 2017-02

Supportersclub Mike Teunissen
Beste supporters,
In deze nieuwsbrief blikken we
o.a. vooruit naar het voorlopige
programma van Mike, nodigen we
supporters uit om het NK te
bezoeken en schenken we nog
eens aandacht aan het Zeilbergs
wielercafé.
Voor de rubriek Achter de
schermen voerde Gerard Keijsers
in Sint-Anthonis een gesprek met
Jody Jochems, het jongste lid van
de supportersclub.

Jody Jochems
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Waar koerst Mike?
Aanstaande zaterdag start Mike in de Ronde van Zwitserland. Deze
negendaagse wedstrijd eindigt op zondag 18 juni.
Na Parijs-Roubaix nam Mike een korte pauze. In mei koerste hij in
Frankfurt, Houthalen-Helchteren en voor het derde opeenvolgende jaar in
de Amgen Tour of California. De maand mei en de eerste week van juni
stonden vooral in het teken van voorbereiding door middel van een aantal
flinke trainingsblokken.
Na de Tour de Suisse volgt op 25 juni het NK in Montferland. Mikes ploeg
stond de laatste week flink in de belangstelling door het fantastische
resultaat van Tom Dumoulin in de Ronde van Italië, de eerste van de drie
grote ronden. Na het NK zal waarschijnlijk de Sunweb-selectie bekend
worden gemaakt voor de Tour de France. Of Mike in deze wedstrijd zal
starten of in de Ronde van Spanje, zal dan duidelijk worden. Maar dat hij
dit jaar aan de start staat in een grote ronde, lijkt vrijwel zeker.
Programma
10-18 juni Ronde van Zwitserland
25 jun
Nederlands kampioenschap, Montferland
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Dwars door Vlaanderen
Record Bank E3 Harelbeke
Gent-Wevelgem
Ronde van Vlaanderen
Scheldeprijs
Parijs-Roubaix
Rund um den Finanzplatz
Trofee Maarten Wynants
Tour of California, 1e etappe
Tour of California, 2e etappe
Tour of California, 3e etappe
Tour of California, 4e etappe
Tour of California, 5e etappe
Tour of California, 6e etappe
Tour of California, 7e etappe
Tour of California, algemeen klassement
Tour of California, jongerenklassement
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Contributie 2017
Leden die hun contributie voor
2017 nog niet hebben betaald,
vragen wij het verschuldigde
bedrag van € 10 uiterlijk op 1
juli 2017 over maken naar
NL09RABO 0137 5633 53 t.n.v.
Stichting Supportersclub Mike
Teunissen.
Alvast bedankt.

Antwerpen, voor de start van de
Scheldeprijs

Ploegentijdrit in Venray op 26
augustus
Op zaterdag 26 augustus wordt er
opnieuw in het centrum van
Venray een ploegentijdrit
georganiseerd. Vorig jaar heeft
een team van onze club
deelgenomen. Voor dit jaar
hebben zich al enkele supporters
opgegeven, t.w. Hans Teunissen,
Ger Hermans en Thijs van Asten.
Mogelijk dat we nog een tweede
team kunnen formeren.
Geïnteresseerden kunnen zich nog
melden bij Ger. Stuur dan uiterlijk

30 juni een mailtje naar
gjtmhermans@gmail.com. De
kosten zijn € 5 per persoon.

Mike in Parijs-Roubaix

Ger Hermans en Mike, supportersdag 2016 (Foto: Hein van Bakel)

Supporters op weg naar Roelanzia (Foto: Hein van Bakel)

Wie gaat mee naar het NK om Mike aan te moedigen?
Op zondag 25 juni staat Mike om 11.30 uur in 's-Heerenberg aan
de start van de nationale titelstrijd. Het 231 kilometer lange
parcours van het NK-wegwielrennen zit vol glooiingen en die lopen
op tot een totaal van zo'n 1.500 hoogtemeters. De race vindt
plaats in Montferland, nabij de grens met Duitsland. Start en finish
zijn in de Gelderse grensplaats ‘s-Heerenberg, onderdeel van de
gemeente Montferland.
Zoals altijd wordt het NK op de weg uitgevochten op een circuit. Dat is dit
jaar 16,5 kilometer lang en varieert in hoogte van 20 tot 70 meter boven
zeeniveau. Zeker geen Cauberg of Posbank dus, maar als je het rondje
veertien keer moet afleggen, put dat toch flink uit.
Parcours
Het circuit herbergt 112 hoogtemeters, verdeeld over drie verschillende
klimmetjes en een vals plat oplopende aankomstlijn. Na 2,2 kilometer
beklimmen de renners de 'Muur van Zeddam', deze is 500 meter lang en
stijgt 3,2% gemiddeld. Vrijwel direct daaropvolgend komt een sectie die in
1,3 kilometer met 2,5% stijgt en waarvan de 'top' in iedere ronde na 4,2
kilometer gerond wordt. Weer 4,4 kilometer verder hebben de renners 't
Peeske achter zich gelaten. Dat is de steilste klim in het parcours, goed
voor 800 meter klimmen à 6%. Vanaf de top is het 8 kilometer naar de
passage aan de aankomstlijn – en dus, in de slotronde, naar de meet. In
de laatste 600 meter loopt het wegdek met 2,9% op.
Supporters naar NK
We gaan Mike aanmoedigen en vertrekken in de ochtend met een bus of
busje (afhankelijk van het aantal supporters) richting Montferland. Het is

ook mogelijk om de fiets mee te nemen of met de fiets heen of terug te
gaan. De afstand van Ysselsteyn naar 's-Heerenberg is ongeveer 70
kilometer.
Om tijdig alles te kunnen organiseren is het noodzakelijk dat wij jullie
opgave uiterlijk zondag 18 juni binnen hebben. Geef dan ook aan of je de
fiets wilt meenemen en/of je met de racefiets heen of terug wilt.
De busreis is gratis voor leden van de supportersclub. Overige
geïnteresseerden kunnen ook mee, maar moeten tegen betaling van € 10
lid worden van de supportersclub

Terugblik: Wielercafé in Zeilberg

Sanne van Paasen, Mike, Rien van Horik
en Frank van Bakel

Peter Winnen, Mike, Peter Bouten, Rien
van Horik

20 april was Mike gast in het
Wielercafé in Zeilberg. Met veel
kennis zaken sprak presentator
Rien van Horik voor de pauze met
drie gasten die een verleden
hebben in het veld: Sanne van
Paassen, Frank van Bakel en
Mike.

De quiz Wielerpetje op,
wielerpetje af vormde de fraaie
afsluiting van het Wielercafé.
Kesselnaar Peter Bouten bleek
een goede vertegenwoordiger van
de aanwezige leden van Mikes
supportersclub. Door zijn kennis
van de carrières van de vedetten
van weleer en de geschiedenis
van de Nacht van Zeilberg mocht
Sanne van Paassen hem de derde
prijs overhandigen.

Peter Winnen, Eddy Bouwmans, Rien
Horik, Stefan Aspers

Na de pauze zaten bij Rien Horik
drie mensen aan tafel die

Scheldeprijs 2017 (foto: Thei van Els)

verbonden zijn door de Tour.
Peter Winnen en Eddy Bouwmans
vertelden niet alleen over
prestaties in de Franse ronde ,
maar ook over het einde van hun
sportieve carrière. Aan de hand
van de activiteiten van het
Deurnese bedrijf Movico gaf
Stefan Aspers een kijkje achter de
schermen van o.a. de finishstraat
van de Tour.
(Foto's: Hein van Bakel)

Achter de schermen: Jody Jochems

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 Sint-Anthonis aan tafel
geschoven bij Jody Jochems.
Wie is Jody Jochems?
Het jongste lid van Mikes
supportersclub – Jody Jochems –
blijkt in het Brabantse SintAnthonis te wonen. Zelf opent hij
de deur van de mooie woning in
een fraaie groene buurt.

Dankzij de mooie zomeravond
vindt ons gesprek plaats in de
tuin.
Gymnasium
Jody fietst iedere dag naar het
Elzendaalcollege in het nabij
gelegen Boxmeer. Hij volgt daar
de opleiding gymnasium. Na de
komende zomervakantie begint
hij al aan zijn eindexamentraject,
want in september stapt hij als
vierdeklasser de bovenbouw
binnen. Zijn profielkeuze is nog
niet definitief, maar waarschijnlijk
wordt het Cultuur en
Maatschappij. Verder heeft hij
ervoor gekozen om Latijn als
examenvak te nemen. Uiteindelijk
denkt Jody een economische
studie te gaan doen.

Het is opvallend dat Mike ook een
gymnasiumopleiding afrondde en
daarna een economische studie
volgde.

Petry aan de start van een tijdrit

Formule 1 en 'Jody'
Frank en Petry, de ouders van
Jody zijn allebei fan van de auto
Ferrari en Formule 1-races in
brede zin. Moeder Petry had de
uitdrukkelijke wens dat haar kind
een naam zou krijgen die – net
als haar naam – eindigde op een
'y'. Een voornaam sprong er
meteen uit, die van Jody
Scheckter. Zij kenden hem
namelijk door hun hobby.
Scheckter is een Zuid-Afrikaanse
autocoureur die in 1979 het
hoogtepunt van zijn loopbaan
bereikte toen hij in de Formule 1
de wereldtitel behaalde – in een
Ferrari uiteraard.
Frank en Petry volgen thans de
Formule 1-wedstrijden niet meer
intensief, want hun belangstelling
gaat nu vooral uit naar de
wielersport. Niet alleen omdat
Jody, hun enig kind, daarvoor
heeft gekozen, maar ook omdat
zij allebei een wielerverleden
hebben.

Petry van de Westerlo in koers
Vanaf haar 14e verscheen Petry
aan de start van wielerkoersen.
Ze reed samen met o.a. Leontien
van Moorsel. "Van haar heb ik
alleen de achterkant gezien", zegt
Petry, die aangeeft met veel
plezier als lid van De Maaskant op
clubniveau te hebben gereden.
Op haar 20e stopte ze al met de
wedstrijdsport, want de bouw
wachtte. Samen met Frank stond
ze namelijk in de vrije uren op de
steigers van de woning die ze
gingen bouwen in Sint-Anthonis.

zich een uitstekend tijdrijder. Als
nieuweling en junior hoorde in die
discipline hij bij de besten van
Nederland. Hij wint enkele
criteriums, o.a. in Cuijk en
Overloon.
Uit zijn amateurtijd dateert de
vriendschap met Martin Teunissen
en hierdoor volgt hij natuurlijk
ook de verrichtingen van Mike.

Frank als Maaskant-renner

Frank Jochems in koers
Evenals Petry was Frank lid van
De Maaskant. Tot zijn 22e had hij
een KNWU-licentie. Frank begon,
net als Jody nu, pas als 14-jarige
met de wedstrijdsport. Vier jaar
reed hij bij de amateurs. Dat hij
een behoorlijke coureur was,
blijkt al uit het feit dat uitkwam
voor twee
'gastrennersverenigingen': Fiesta
Tours-Pariba banden en Thijs
Tapijt Shop.
Hij kwam aan de start van alle
amateurklassiekers en enkele
internationale wedstrijden, zoals
de Giro della Campania."Een hele
happening daar in Italië", zegt
Frank. "We reden ook tegen
Russen en Cubanen."
Een aanvallende stijl was het
kenmerk van renner Frank, die
helaas niet beschikte over een
sterk eindschot. Zijn toenmalige
concurrent Ron Paffen wel. Frank
zat vaak 'in de slag' en toonde

Jody en Tafi

Voetballer ontmoet Tafi
Voetballen was de eerst sport die
Jody in wedstrijdverband
beoefende. Met zijn
leeftijdgenootjes speelde hij in
jeugdteams van DSV, de
plaatselijke voetbalclub. Toen
Jody serieuzer wilde gaan trainen,
was een overstap naar de grote
buur in Olympia '18 in Boxmeer
noodzakelijk.
Al gauw bleek echter dat het
fietsen hem meer trok en stopte
hij als voetballer. Af toe
vergezelde hij Frank bij een rit
door het Brabantse en Limburgse
land.

volledige wielerseizoen. De
overgang van jeugdcategorie 7
naar de groep nieuwelingen blijkt
groot. Sommigen van hen zijn al
bijna volgroeid en leven al bijna
als prof.

Jody's definitieve keuze voor de
wielersport wordt bespoedigd
door een voorval in Italië. Hij
ontmoet daar oud-renner Andrea
Tafi – winnaar van o.a. Ronde van
Vlaanderen , Parijs-Tours en
Parijs-Roubaix – en gaat met hem
trainen. Jody moet hiervoor wel
kleding en schoenen lenen.
Na terugkeer in Nederland koopt
de familie Jochems drie fietsen en
meldt Jody zich in augustus 2016
aan bij Wielervereniging
Schijndel. Petry wist namelijk
zeker dat die club een goede
begeleiding bood en de renners
een mooi programma kon laten
rijden.
Categorie 7
In de tweede helft van het
wegseizoen 2016 debuteert Jody
in categorie 7. Eigenlijk valt niets
tegen. Hij kan meteen met de
besten mee en schrijft in Well
zelfs de Grote Prijs Rob Mulders
op zijn naam. Na twee ronden
rijdt Jody al weg uit het peloton
en bereikt solo de finish.
Nieuwelingen
In 2017 begint hij aan zijn eerste

Valpartijen
Enkele valpartijen in het voorjaar
zorgen bovendien voor
problemen. De eerste keer rijdt
Jody tijdens een training in
iemands achterwiel. De tweede
keer zit hij op een dijk in een
waaier en is er een automobilist
die niet in de berm wil gaan staan
… De derde keer valt iemand in
een bocht en duiken Frank en
Jody eroverheen.

Dorpenomloop
Zeer tevreden keerde Jody in mei
terug van de Dorpenomloop in
Assen. Zijn 47e plaats in de
uitslag geeft eigenlijk niet aan hoe
goed hij daar reed: in de eerste
waaier met alle toppers. Helaas
werd de koers geneutraliseerd
door een gesloten
spoorwegovergang.

Jody in massale valpartij in Elsloo

Start tijdrit in Panheel

Winst in tijdrit
Half mei Panheel en eind mei in
Herkenbosch laat Jody de snelste
tijd neerzetten in de Limburg
Cycling Chrono Trofee en mag hij
als nieuweling zijn eerste bloemen
in ontvangst nemen.
Gebroken frame: DNF
Enkele dagen geleden raakte Jody
betrokken bij een massale
valpartij in de Omloop van
Maasvallei in Stein, de klassieker
waarnaar hij enorm had
uitgekeken. Een gebroken frame
betekende automatisch het einde
van de wedstrijd. Bovendien
moest hij zich afmelden voor
strijd om de districtstitel die twee
dagen later in Mierlo plaatsvond.

Gebroken Giant

Geen fiets, toch trainen
Hoewel Jody last heeft van
verwondingen aan zijn arm en
geen wegfiets tot zijn beschikking
heeft, maakt hij pinkstermaandag
van de nood een deugd.
Hij begint 's morgens toch aan de
laatste voorbereidingen op het
regiokampioenschap tijdrijden dat
twee dagen later wordt betwist.
Op een fiets met opzetstuur
maakt hij 'snelle' kilometers
achter de scooter van Martin
Teunissen … net zoals Mike dat
vaak doet. En bij het
regiokampioenschap in Wernhout
is Jody de snelste renner van het
district!

Gitaar

Een jaar of vijf zat Jody op
gitaarles. "Nog steeds speel ik
voor mijn plezier", zegt hij. "Nooit
heb ik een een bandje gezeten.
Mijn favoriete band is Kensington.
Jody is trots op de handtekening
op een van zijn gitaren. Bij
Serious Request zette Jett Rebel
namelijk zijn naam op het
favoriete instrument van Jody.

Strava, Facebook, Instagram,
Twitter
Trainingsritten en wedstrijden van
Jody kunnen we volgen via
Strava. Zelf volgt hij zijn collega's
bij de nieuwelingen en uiteraard
de prestaties van Mike, Britt en
Martin. Ook op Facebook, Twitter
en Instagram is Jody actief.

Op de foto tijdens Freedom Ride 2016

Mike Teunissen
Via vader Frank meldde Jody zich
aan als lid van de

Supportersvereniging. Ieder jaar
bezoekt hij de supportersdag bij
Roelanzia. Via de site en social
media volgt hij Mike intensief,
want iemand met zo'n erelijst is
een prachtig voorbeeld voor een
renner die aan het begin van
carrière staat.

Eerstejaars nieuweling in de omgeving van Sint-Anthonis

