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Bekijk de webversie

"2020 en 2019 ... niet te vergelijken", aldus Mike
Moeten we 2020 snel vergeten?
(door Ger Hermans)

Dat het corona-wielerjaar 2020 niet te
vergelijken is met het topjaar 2019 lijkt mij
een gemakkelijke vaststelling. De mening
van Mike zal zeker niet anders zijn. De
start eind februari was veelbelovend met
een zesde plaats in de Omloop van het
Nieuwsblad.
Coronapandemie
Begin maart sloeg de coronapandemie toe
en werden bijna alle wedstrijden afgelast. Voor het team Jumbo-Visma werd gezocht naar een
overbrugging, want er zou een nieuwe kalender komen in het najaar. De ploeg stelde het
bewaren van de mentale frisheid en de basisconditie als belangrijkste uitdagingen in deze
periode. Soms nog aangevuld met explosieve Zwift-races.
Hoogtestage en valpartijtje
In juli vertrok Mike met alle kopstukken naar Tignes (Frankrijk). In zijn conditie maakte hij
sprongen en de signalen waren veelbelovend. Toen gooide een 'knullig' valpartijtje roet in het
eten gooide. Een knieblessure was het gevolg. Door dit euvel kon hij niet mee naar de Tour de
France. Hij zou in principe Steven Kruijswijk vervangen, omdat hij als eerste reserve was
aangewezen. Het herstel duurde en duurde. Maar begin september stond hij dan toch aan de
start in de Tirreno. Hij deed soms mee in de sprint en werd zelfs vijfde en tiende. Op moraal en
het vermogen om zich goed te positioneren.
Voorjaar wordt najaar
Er kwam geen terugval na de blessure en met flink wat trainingsarbeid in de benen startte Mike
in de BinckBank Tour. Een wedstrijd die hem wel ligt. Met een achtste plaats in de eindstand liet
hij zich nadrukkelijk zien. Zou hij nog de juiste vorm weten te pakken voor de Ronde van
Vlaanderen en Parijs-Roubaix? Mike twijfelde en had gehoopt op een 'sterkere' BinckBank.
Ondertussen had ploegmaat Wout van Aert zich vanaf augustus al ontpopt als de onbetwiste
kopman bij Jumbo. In Gent-Wevelgem ondersteunde Mike zijn kopman en was mee in de
beslissende fase. Zelf eindigde hij op een 18e plaats. Echter na deze koers werd hij verkouden
en moest passen voor de Ronde van Vlaanderen. Alweer een fikse tegenvaller. In de
Driedaagse van de Panne zette hij een dikke punt achter het seizoen. Niet helemaal fit en de
hele dag in waaiers, reed hij uiteindelijk naar een dertigste plek.
Ik zou zeggen: pak de crossfiets en op naar 2021!

Het (verkorte) wielerjaar 2020
zit er op!
Na de Driedaagse Brugge-De Panne zat
seizoen 2020 erop voor Mike. Voor hem
tijd om even bij te komen van zijn zo grillig
verlopen 'wielerjaar', maar ook om vooruit
te kijken.
Het was een vreemd seizoen. In
topvorm kom je terug van de
hoogtestage op El Teide, je rijdt een
sterke Omloop Het Nieuwsblad, krijgt te
maken met het gegeven dat corona het seizoen stopzet, loopt een hardnekkige
knieblessure op door een onbenullige val en mag uiteindeljk nog enkele koersen rijden.
"Ja, dat was aardig wat pech bij elkaar natuurlijk. Dit seizoen heb ik in feite geen koers in
topvorm kunnen rijden ... "
Wanneer start je met de voorbereidingen op het nieuwe wielerjaar?
"Dat is nog onbekend. Komende tijd gaan we met de ploeg die plannen alvast wat doornemen.
Maar het zal steeds zo zijn dat we vanwege mogelijke coranamaatregels een slag om de arm
moeten houden."
Afgelopen seizoen heb je met ploeggenoten hoogtestages gehad. Zijn die nu
weergepland?
"Dat is echt nog prematuur. Het is echt niet zo dat de plannen voor volgend jaar al besproken
zijn, als we nog met renners van de ploeg in het seizoen zitten. Pas in de winter gaan we een
planning maken."
De mooi celeste, Bianchi fietsen maken volgend seizoen plaats voor Cervélo Cycles.
Verwacht je aanpassingsproblemen?
"Jazeker. Hopelijk ben ik snel gewend aan de Cervélo, want er is natuurlijk sprake van een
andere geometrie."

Uitslagen en UCI-ranking
De uitslagen van Mike kun je altijd terugvinden op de website.
De link: Uitslagen 2020.
De nieuwe UCI-ranking kun je hier vinden. Op dit moment staat Mike op een 158e plaats en is
hij de tiende Nederlander in het klassement.

Supporters ontmoeten Mike
digitaal op 19 november
Door de huidige coronamaatregelen kan
de supportersclub helaas geen normale
supportersdag organiseren. Als alternatief
gaan we op donderdag 19 november
voor een digitale meeting.
Vanuit ons clublokaal Roelanzia zal Ger
Hermans omstreeks 20.00 uur een kort
interview houden met Mike. Daarnaast
wordt er ook een Kahoot competitie
opgezet. De supporter, die als beste uit bus komt, is de Supporter van het jaar 2020. Natuurlijk
hebben we weer een orgineel prijsje voor deze 'kenner'.
Een paar dagen voor de meeting ontvangen jullie een mail met de uitnodiging.
Heb je een vraag of onderwerp voor het interview, mail ze gerust aan
supportersclub@miketeunissen.nl.
We hopen jullie allemaal digitaal te ontmoeten!

Ken je deze supporter al?
In deze rubriek zullen we iedere nieuwsbrief
een supporter aan jullie voorstellen. Door
middel van een aantal vragen hopen we jullie
wat beter te leren kennen.
Stel jezelf eens voor
Mijn naam is Jens Driessen. Ik ben 15 jaar en
woonachtig in Well. Op mijn 13e ben ik
begonnen met fietsen, dit op een oude
Gazelle racefiets. Al snel merkte ik dat het
fietsen zo goed ging, dat ik besloot om te
stoppen met voetbal en lid ben geworden van TWC Noord-Limburg. Na de fusie van meerdere
clubs, kom ik nu uit in wedstrijden voor Cycling Team Limburg.
Mijn fietsen
Op dit moment rijd ik op een fiets van het merk Olympia en binnenkort komt daar een Trek
mountainbike bij.
Waarom supporter van Mike Teunissen?
Omdat ik het heel leuk vind om de koers te volgen, ben ik supporter van Mike geworden.
Geregeld zijn we naar koersen gaan kijken waarbij Mike meedeed. Aangezien Mike ook nog
eens uit de buurt komt, ben ik er trots op dat ik Mike kan supporteren !
Mooiste moment van Mike Teunissen?
De gele trui die hij droeg in de Tour van 2019.
Favoriete wedstrijd?
Dat zijn er drie: Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen en de Tour de France.
Ik hoop dat Mike ... wint.
Parijs-Roubaix.
Ik geef de pen door aan
Mijn oud-leraar Johan Swinkels.

We geven supporters de kans om hun vraag aan Mike te stellen en
deze dan hier te publiceren.
Dus heb jij een leuke of originele vraag klik dan hier en misschien zie jij
jouw vraag in de volgende uitgave.
We hebben jammer genoeg de afgelopen maanden geen vraag
ontvangen.

Sporza altijd up-to-date met veldritnieuws!

Facebook

Twitter

Website

Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u supportersclub@miketeunissen.nl toe aan uw adresboek.

