
 

Nieuwsbrief 2017-03

Supportersclub Mike Teunissen 

 

Beste supporters, 
 

In deze Nieuwsbrief kunnen jullie 

o.a. een blog van Mike lezen en 
zijn resterende programma. 

Verder nodigen we de leden uit 
voor de jaarlijkse Supportersdag. 

 
Voor de rubriek Achter de 

schermen voerde Gerard Keijsers 
in Venray een gesprek met Mien 

Kusters, de oma van Mike.  
 

 
In de hal bij Mien Kusters. 

  



 
 

 

Foto: Hein van Bakel 

 

Mike blogt van 'Tour tot China' 

Het seizoen 2017 is al bijna afgelopen, dus leek het me wel weer tijd voor een 

halve terugblik. Zo stond dit seizoen toch vooral in het teken van mijn 

Tourdebuut, uiteraard een geweldige ervaring. Niet alleen omdat daarmee mijn 

jeugddroom in vervulling ging maar ook omdat deze Tour zo’n geweldig succes 

was met onze ploeg Sunweb met vier ritzeges en twee van de vier 

klassementstruien. Vooral na deze 3 weken werd wel duidelijk hoeveel mensen 

meegeleefd hadden en mijn/onze prestaties geprobeerd hadden te volgen.  

 

De na-Tourcriteriums waren voor mij dan ook eindelijk echte na-Tourcriteriums 

en ik heb dan ook nog nooit zoveel afgezien als dit jaar. Desondanks kenden veel 

supporters mij in vergelijking met voorgaande jaren, dus in dat opzicht was het 

zeker niet minder erg om zo af te zien. Richting de laatste criteriums begon ik 

mij ook al weer wat beter te voelen en baalde ik een klein beetje dat ik een 

aardig gat in mijn programma had, voordat ik mij weer kon opmaken voor de 

'echte'koersen.  

 

De verrassing was dan ook wel groot toen ik toch nog naar de BinckBank Tour 

mocht om in te vallen. In deze wedstrijd, waar we ook nog langs Ysselsteyn 

kwamen en in Venray finishten, merkte ik al wel dat de Tour me goed gedaan 



had, ik hielp Phil nog aan een 2e plek in de massasprint in Venray, maar zorgde 

ook dat de koers in sommige etappes lastiger gemaakt werd, wat weer ten goede 

kwam aan Tom die uiteindelijk deze rittenkoers op zijn naam kon schrijven. Van 

daaruit ging het naar de volgende grote koersen, waar ik weer een duidelijke rol 

had en deze iedere keer goed uit kon voeren: het zo lang mogelijk ondersteunen 

van Michael Matthews in Plouay en de koers controleren in Brussel en Canada.  

 

Helaas deed de mogelijkheid zich niet voor om nog voor eigen kansen te gaan in 

deze periode, ook niet in de 'kleine'1.1 koers Omloop van het Houtland van 

afgelopen week. Met de vorm zit het dus wel goed. Om de moraal ook hoog te 

houden richting einde seizoen speel ik dan ook nog met het idee om enkele 

kermiskoersen in België te gaan rijden. Hier zijn de koersen nog precies zoals het 

niet bij de echte profkoersen is, chaotisch en ongecontroleerd én daarmee 

praktisch nog de enige mogelijkheid voor mijzelf om nog eens voor een 

overwinning te kunnen rijden.  

 

Het seizoen eindigt zoals zo vaak met Parijs-Tours, maar naast deze semi-

klassieker is het deze keer ook tijd voor een koers in het Verre Oosten. Zo ga ik 

eind oktober nog met de ploeg naar de laatste officiële WorldTour-koers van het 

jaar, de Tour of Guangxi, in China.  

De échte, échte afsluiter is zoals altijd traditioneel de supportersdag die deze 

keer op zaterdag 28 oktober gehouden wordt. Opgeven is nog steeds mogelijk!  

Heb ik dan helemaal nooit rust vraag je je af? Normaal gesproken start in 

november alweer de voorbereiding van het nieuwe jaar, maar dat zal dus iets 

later worden. In december zal het echter wel weer moeten gebeuren aangezien 

we zoals altijd alweer richting Spanje trekken om de echte voorbereiding op 

2018 te beginnen.  

 

Maar eerst dus nog een paar koersen, misschien dat we met de goede vorm nog 

een mooie afsluiter van dit seizoen kunnen maken, zoals altijd kunnen jullie het 

weer op de voet volgen.  

Kijk daarom op  

- www.miketeunissen.nl 

- www.facebook.com/miketeunissenofficial of ... 

- lees deze nieuwsbrief. 

Ciaooo, 

Mike 

 

Programma 

08 okt Parijs – Tours 
19-24 okt Tour of Guangxi 

 

http://www.miketeunissen.nl/
http://www.facebook.com/miketeunissenofficial


Resultaten 

10 jun Tour de Suisse, 1e etappe (TTT)   29 

11 jun Tour de Suisse, 2e etappe   88 

12 jun Tour de Suisse, 3e etappe   55 

13 jun Tour de Suisse, 4e etappe   151 

14 jun Tour de Suisse, 5e etappe   98 

15 jun Tour de Suisse, 6e etappe   56 

16 jun Tour de Suisse, 7e etappe   57 

17 jun Tour de Suisse, 8e etappe   53 

18 jun Tour de Suisse, 9e etappe (TT)   37 

18 jun Tour de Suisse, algemeen klassement  64 

25 jun Nationaal kampioenschap, Montferland  21 

01 jul  Tour de France, 1e etappe (TT)    37 

02 jul  Tour de France, 2e etappe     153 

03 jul  Tour de France, 3e etappe     111 

04 jul  Tour de France, 4e etappe     15 

05 jul  Tour de France, 5e etappe    110 

06 jul  Tour de France, 6e etappe     158 

07 jul  Tour de France, 7e etappe     148 

08 jul  Tour de France, 8e etappe     121 

09 jul  Tour de France, 9e etappe     170 

11 jul  Tour de France, 10e etappe    67 

12 jul  Tour de France, 11e etappe     172 

13 jul  Tour de France, 12e etappe     141 

14 jul  Tour de France, 13e etappe     72 

15 jul  Tour de France, 14e etappe     117 

16 jul  Tour de France, 15e etappe    162 

18 jul  Tour de France, 16e etappe     106 

19 jul  Tour de France, 17e etappe     75 

20 jul  Tour de France, 18e etappe    151 

21 jul  Tour de France, 19e etappe     75 

22 jul  Tour de France, 20e etappe  (TT)   82 

23 jul  Tour de France, 21e etappe     121 

23 jul  Tour de France, eindklassement   129 

23 jul  Tour de France, puntenklassement  115 

23 jul  Tour de France, jongerenklassement    20 

24 jul  Boxmeer, Daags na de Tour   5 

26 jul  Chaam, De Acht van Chaam   4 

28 jul  Heerlen, Rabo Ronde    6 

30 jul  Prudential RideLondon-Surrey Classic  63 

31 jul  Roosendaal, De Draai van Roosendaal  2 

02 aug Maastricht, Ridderronde    2 

07 aug BinckBank Tour, 1e etappe   92 

08 aug BinckBank Tour, 2e etappe (TT)   30 



09 aug BinckBank Tour, 3e etappe   49 

10 aug BinckBank Tour, 4e etappe   11 

11 aug BinckBank Tour, 5e etappe   19 

12 aug BinckBank Tour, 6e etappe   50 

13 aug BinckBank Tour, 7e etappe   22 

13 aug BinckBank Tour, algemeen klassement 23 

27 aug Bretagne Classic – Ouest-France  81 

02 sep Brussels Cycling Classic    15 

08 sep Grand Prix Cycliste de Québec   48 

10 sep Grand Prix Cycliste de Montréal   99 

20 sep Omloop van het Houtland   32 

27 sep Memorial Fred De Bruyne    5 

 

 
Ploegentijdrit in Venray op 26 

augustus 
 

Op zaterdag 26 augustus nam een 
ploeg van de Supportersclub Mike 

Teunissen deel aan de 

ploegentijdrit in Venray.  
 

 
Finish: een 6e plaats (v.l.n.r.: Bram, Ger 

en Hans) 

 

De formatie bestaande uit Bram 
Muijtjens, Hans Teunissen, 

Maarten Teunissen en Ger 
Hermans liet 21:50,75 afdrukken 

over een afstand van iets meer 
dan 15 kilometer. De tijd was 

goed voor een zesde plaats. 
 

 
Maarten Teunissen voor de start 

  

Het Limburg Express Cycling 
Team won opnieuw (ook in 2016) 

in 20:03,53 voor TT Limar/WV 
Tourmalet in 20:21,09. Derde 

werd Dekkers Tweewielers uit 
Wanssum in 20:33,81. 

 
 
 

 
Thijs van Asten zorgt voor begeleiding 

 



 
Winst in Venray 

 
Toeschouwer Peter Winnen 

 

 

 
 

 
 

 

 
Supportersdag 2016 (Foto: Hein van Bakel) 

 

De jaarlijkse supportersdag op zaterdag 28 oktober 

De jaarlijkse supportersmiddag is dit jaar iets eerder dan jullie gewend 

zijn en wel op zaterdag 28 oktober 2017. De middag bestaat uit twee 

delen. Deelnemers aan het eerste gedeelte verzamelen zich om 12.30 uur 
bij ons clublokaal Roelanzia voor een mooie tocht van zo'n 60 kilometer op 

de racefiets. Uiteraard rijdt Mike mee. 



We rijden in één groep in een tempo dat iedereen kan volgen. Uiteraard 

gaan we ervan uit dat het prachtig herfstweer is. Mocht het niet zo zijn, 
dan krijgen jullie uiterlijk vrijdagavond 27 oktober een bericht via de e-

mail. Om ongeveer 15.00 uur start het tweede gedeelte. Roelanzia 

(oftewel Hans en Mia Rongen) zorgt, zoals jullie inmiddels gewend zijn, 
weer voor iets lekkers. 

 
Ger Hermans onderwerpt Mike aan een diepte-interview. Er is veel te 

vertellen over o.a. het Tourdebuut van Mike en de fantastische resultaten 
van Team Sunweb. Vanzelfsprekend kunnen jullie al je vragen stellen aan 

Mike.  

We ronden af met een quiz waarin jullie kennis over het afgelopen seizoen 
van Mike getest wordt. Neem daarvoor je mobiele telefoon mee. 

 

We zijn nog in gesprek met één of twee bijzondere gasten die dit jaar heel 
dicht bij Mike hebben gestaan en we hopen dat ze die zaterdagmiddag 

aanwezig kunnen zijn. Wie dat zijn, blijft nog even een verrassing. 
Kortom, de moeite waard om te komen. 

Rond 17.00 uur ronden we de middag af. 

Aanmelden kan via een e-mail aan de supportersclub@miketeunissen.nl  
In verband met de voorbereiding is het van belang dat je aangeeft of je: 

1) meefietst en/of; 
2) aansluit bij het tweede gedeelte vanaf 15.00 uur. 

 
 

Terugblik: Tour de France 

 
Proloog in Düsseldorf 

mailto:supportersclub@miketeunissen.nl


 

 
De supporters waren er 

 

 
Groene Trui en twee etappes voor 

Matthews 

 

 
Rustdag met Albert Timmer 

 

 
Bollentrui en twee etappes voor Barguil 

 



 

Criteriums na de Tour. 

Hier met Roy Curvers 

 

 

 
In Parijs met supporters 

  



Achter de schermen: Mien Kusters 

 
 

  
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 Venray aan tafel geschoven 

bij Mien Kusters. 
 

 
 
 

Wie is Mien Kusters? 

Mien (Venray,1935) is de oma 

van o.a. Mike en Britt. Ze woont 
tegenwoordig in het centrum van 

Venray in een mooi appartement 
op het terrein van het voormalige 

Jeruzalem.  
 

 
 
 

Turnen 
Als jong meisje was Mien lid van 

de Venrayse turnvereniging Sint-
Christoffel en nam ze deel aan 

wedstrijden in plaatsen als Venlo 
en Roermond. Maar toen ze ging 



werken, was haar sportcarrière 

voorbij. 
 

Naar de koers 

Als jonge vrouw ging Mien al naar 
de koers. In 1952 leerde ze haar 

latere echtgenoot Thei Teunissen 
(overleden 03-09-2007) kennen. 

Thei, die in Ysselsteyn woonde,  
koerste onder de vlag de RKNWB 

(later NWB) en Mien ging vaak 
mee naar de wedstrijden die 

voornamelijk in Limburg en 
Brabant werden gereden. Thei 

was een uitstekende renner en 
boekte veel overwinningen. Ook 

werd hij enkele malen kampioen.  
Af en toe gingen ze met de auto 

van Guus Willems naar de 

wedstrijd, maar meestal gewoon 
op de fiets.  

 
 

 
Puzzelen in de keuken 

 
Val 

In 1976 belandt Thei, die dan bij 

de veteranen fietst, in 
Hoensbroek  tijdens een sprint  

met Herman Rutten in de 
dranghekken. Hij verbrijzelt een 

duim en breekt een arm. 6 weken 
moet aannemer Thei wegblijven 

van de bouwplaatsen. 
 

… en Thei viel niet 
Van een wedstrijd in Deurne staat 

haar nog voor ogen dat Thei over 

de beentjes reed van een meisje 

dat achter een dranghek zat, 
maar haar beentjes onder het hek 

door op de weg had geschoven. 

"Allebei gebroken, maar Thei viel  
niet." 

 
Premies 

Glimlachend vertelt Mien over de 
premies die de renners in de jaren 

kregen bij hun rondjes rond de 
kerk: sokken, grote schoenen, 

stropdassen … 
 

Drie zonen 
Mien en Thei krijgen na hun 

huwelijk drie zonen. Vaak zijn ze 
als toeschouwer aanwezig bij de 

koersen van pap. Hans en Martin 
nemen uiteindelijk ook een 

licentie bij de NWB. Martin stapt 
na enige tijd over naar de KNWU 

en boekt daar uitstekende 
resultaten. Roger, de jongste 

kiest niet voor de fiets, maar gaat 
voetballen in zijn geboortedorp 

Ysselsteyn. 

 
Kleinkinderen 

Oma Mien heeft zeven  
kleinkinderen. Hans heeft drie 

kinderen, Roger twee. Martins 
twee kinderen Mike en Britt 

hebben de Teunissen-traditie 
voortgezet en zijn coureur 

geworden. 
 

 
7 kleinkinderen 



Oppas 

Mike en Britt hebben nooit een 
crèche bezocht. Toen ze klein 

waren, gingen ze naar het huis 

van Mien. Later kwam deze 
oppassen bij Britt en Mike thuis. 

 
Sportman Mike 

"Mike was al jong heel sportief", 
herinnert Mien zich. "Hij rende 

zelfs naar school, want hij deed 
aan hardlopen. Bij de 

Vlakwatercross  werd hij zelfs 
tweede. Ook heeft nog gevoetbald 

in Ysselsteyn, maar al snel koos 
hij voor de fiets."   

 

 
 

Weer naar de koers 
En net als bij Thei, Hans en Martin 

ging Mien weer kijken naar die 
plaatselijke rondjes waar nu Mike 

en Britt heel succesvol bleken te 
zijn. Ook bij de veldritten was ze 

van de partij. 
"Die vond ik het mooiste. Ze 

waren spannend en duurden niet 
te lang." 

Ze zag Mike Nederlands kampioen 

worden in Almelo, Rockanje, 
Emmen en Eerde. "Met name het 

kampioenschap in Almelo was 

schitterend. Daar werd hij voor de 
eerste keer kampioen bij de 

jeugd." 

 
Met de supporters bij het NK veldrijden 

in Hellendoorn 

 

Minder koers, wel sport 
Tegenwoordig gaat ze minder 

vaak de deur uit voor een 
wedstrijd: "Het duurt me allemaal 

te lang." Ze verveelt zich echter 
niet. Iedere zondag wandelt ze 

met vier dames. Soms lopen ze 
wel 10 km, en niet alleen in 

Venray. Ze gaan ook naar tochten 

in andere plaatsen, bijvoorbeeld 
Kessel en Helden.  

 
Twee keer per week gaat de 

sportieve oma naar Buitenlust, 
een sportschool in Venray. En dat 

is nog niet alles. Iedere woensdag 
gaat ze fietsen met een aantal 

mensen uit haar flat. Eens per 
jaar maakt  het groepje geen 

tochtje rond Venray, maar wordt 
een mooie route elders gekozen. 

 



 
Pasteltekening 

 
 

Pasteltekeningen, kaarten en 
kruiswoordraadsels 

Ook binnenshuis weet Mien zich 
goed te amuseren. De wanden 

van de flat laten zien dat ze 
mooie pasteltekeningen maakt en 

in haar werkkamer toont ze 
allerlei zelfgemaakte briefkaarten 

en op de keukentafel is te zien 

dat ze kruiswoordraadsels kan 
oplossen. 

 

 
Ook bij de koers van Britt 

 
Mike volgen 

Ze volgt het wielrennen op tv, 

zeker als Mike rijdt. Tijdens de 
Tour kwam ze 's middags de deur 

niet uit. In Venray stond ze dit 
jaar op de eerste rang toen Mike 

daar finishte in een etappe van de 
BinckBank Tour (foto boven dit 

interview).  
 

In haar flat krijgt ze wel eens 
reacties als Mike in het nieuws is 

geweest. Zo hing er op het 

prikbord een keer een briefje met 
"Proficiat". 

 

Met Mike zelf heeft ze tijdens 
buitenlandse wedstrijden 

nauwelijks contact. "Appen kan ik 
niet." 

 

 
 

Supportersclub 
Natuurlijk is ze lid van Mikes 

supportersclub. "Ik denk  dat 
weinig leden van de club zo veel 

wedstrijden hebben gezien als ik." 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Kaarten van Mien 


