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Bekijk de webversie

"Met veel zin en een volledig ondersteunende
rol naar de Tour."
Mikes derde Tour vanaf zaterdag
Op zaterdag 26 juni gaat in Brest de 108e editie van
de Tour de France van start. We spraken Mike over
zijn derde deelname.
Eerder nam hij in 2017 en 2019 deel. In zijn eerste
Tour werd hij 129e en was hij met het Team Sunweb
bijzonder succesvol.
De Tour van 2019 zullen we niet snel vergeten. Mike
won de eerste etappe in Brussel en ook met het
Team Jumbo-Visma de ploegentijdrit op de tweede
dag. Hij droeg daardoor twee dagen de gele
leiderstrui. Het team won in totaal vier ritten In het
eindklassement werd Mike 101e.
Dit jaar zullen de ploegleiders: Grischa Niermann,
Frans Maassen en Arthur van Dongen de volgende renners meenemen naar Frankrijk: Roglic,
Kruijswijk, Kuss, Gesink, Vingegaard, van Aert, Martin en Mike dus.
Vraag: Wat kun je zeggen over je eigen rol binnen de ploeg? Mogen we deze tweeledig zien in
de ondersteuning voor Roglic (klassement) en Van Aert (sprints)?
Mike: "Eigenlijk drieledig want naast die taken zal ik ook nog de koers moeten controleren,
samen met Tony. Dat is natuurlijk wel veel te veel op één dag dus het zal inderdaad
voornamelijk ondersteunen van Roglic worden en koers controleren. Maar vooral het helpen van
Primoz. De Tour is natuurlijk geweldig nerveus en je vecht eigenlijk de hele dag voor je positive.
Nu is het dus vooral mijn taak om te zorgen dat Primoz altijd goed zit. Zodat hij zelf zo weinig
mogelijk energie verspeeld."
Lees alle vragen en Mikes antwoorden hier in het volledige bericht.

Nationale titelstrijd Col du VAM
Mike rijdt sterk NK (4e) en ziet ploeggenoot
Roosen naar rood-wit-blauw rijden
Hij miste met zijn vierde plaats net het podium. Maar
de lach verdween niet van Mikes gezicht.
Ploeggenoot Timo Roosen had immers het rood-witblauw gepakt en zelf reed hij een geweldige
wedstrijd. In de slotfase volgden de demarrages
elkaar snel op. Die van Mike leverde niets op, maar
toen Timo twee kilometer voor finish ging, hield Mike even de benen stil en weg was de nieuwe
kampioen.
Klik hier voor het volledige bericht.

Ronde van Zwitserland
Mike nam van 6 tot en met 13 juni deel aan de
Ronde van Zwitserland. Na acht dagen keek hij
kort terug op deze mooie etappekoers. De
koers werd in de eerste dagen geteisterd door
veel regen. In de slotritten was de zon gelukkig
vaak te zien.
Tevreden Mike"? "Ja, ik mis nog wel wat niveau
maar dat is denk ik niet onlogisch . Het was nog
maar mijn tweede koers van dit seizoen.
Hopelijk kan ik nog wat verbeteren richting Tour
de France. Daar ga ik ook wel vanuit natuurlijk. Het niveau bergop is wel al opvallend goed,
maar het moet ook beter als je naar die eerste dagen kijkt."
Lees hier de dagelijkse berichtgeving uit Zwitserland.

Tour-Toto Supportersclub
Mike opnieuw in de Tour, daar hoort natuurlijk ook een
heuse Tour-Toto bij. Wie wordt dé kenner van de Tour de
France 2021? Alle leden van de supportersclub kunnen
hieraan meedoen. Het enige wat je moet doen is alle
onderstaande vragen beantwoorden in een mail naar de
Supportersclub voor zaterdag.
Uiterlijk zaterdag 26 juni 13:00 uur !
Na dit tijdstip is deelname niet meer mogelijk, omdat de
Tour dan gaat starten. Wanneer de Tour de France is
afgelopen zullen we via onze website de uitslag
bekendmaken. Voor de winnaar ligt er een leuke
verrassing te wachten bij onze jaarlijkse supportersdag
Klik hier voor het volledige bericht.

Nieuws van de supportersclub
Tour de France bij Roelanzia
Zaterdag start de Tour de France waar Mike
Teunissen aan de start gaat verschijnen. Vanuit
de Supportersclub zullen we niet naar Frankrijk
gaan om daar één of meerdere etappes te
bekijken. Het zou fijn zijn om supporters te
ontmoeten bij Roelanzia tijdens de Tour de
France. Op maandag is Roelanzia gesloten!
Verdere informatie wordt eventueel geplaatst in
de nieuwsrubriek van de Supportersclub.
Programma 2021
We hebben wel een voorstel in gedachte en willen hier later bij jullie op terug komen:
- WK op zondag 26 september in Leuven;
- Parijs-Roubaix op zondag 3 oktober.
We beslissen enkele weken vooraf hoe en/of we naar deze wedstrijden gaan.
Jaarlijkse supportersdag
De jaarlijkse Supportersdag zal gepland gaan worden in oktober/november. De definitieve
datum heeft natuurlijk allemaal te maken met het wedstrijdprogramma van Mike en de complete
situatie rondom het coronavirus.

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 haar of hem wat beter te
leren kennen.
Deze keer is het ons enige buitenlandse lid
van de SCMT, Iain Sisson.
Stel jezelf eens voor....
My name is Iain Sisson, I’m 44 years old and I
live just south of London, UK, with my wife, Karen, and my two sons Zac (7) and Xavier (3)
Mijn fietsen
My main bike is a Specialized Tarmac Expert road bike but I also have a Felt road bike which
remains attached to my turbo and an Orbea mountain bike which is mainly used for thrashing
round the woods with my son, Zac.
Waarom supporter van Mike Teunissen?
I’ve followed pro cycling for years and been aware of Mike since his U23 days. On Twitter there
is a yearly ‘event’ where fans pick a certain rider to cheer for and become their main hype man,
in 2019 I picked Mike and our cycling game partnership is into it’s 3rd year! It’s been great to get
to know him over the past couple of years and I’ve managed to get to races a couple of times to
cheer him on, at Paris-Roubaix in 2019 and the World Championships in Harrogate later that
year. Covid has prevented any further race going but I aim to put that right when things improve.
Mooiste moment van Mike Teunissen?
If you don’t say Stage 1 of the Tour in Brussels are you kicked out of the club? My personal
favourite was actually the well worked routine with Groenewegen in the final of Stage 6 of the 4
Jours de Dunkerque in 2019. It was great to see two riders so in sync and enjoying their racing.
Favoriete wedstrijd?
A special mention for Tro Bro Leon, it’s a great race, but I’m a Spring Classics man at heart. It
has to be Flanders.
Ik hoop dat Mike ... wint.
Paris-Roubaix. I realise that it may be a difficult task if under team orders for Wout but it’s the
race that suits him down to the ground. I was in the velodrome to see him finish 7th in 2019
which was an amazing result, but I honestly believe a cobblestone could be on his shelf with the
right opportunities!
Ik geef de pen door aan Annemie Teunissen.

Iain Sisson stelde de volgende vraag:
Have him and the lovely Corine set a date for the wedding yet and when
can I expect my invitation?!
Hebben Mike en de lieftallige Corine al een datum geprikt voor het
huwelijk en wanneer kan ik mijn uitnodiging verwachten?
Mike: "Haha een mooie vraag, de enige die niet uit de EU komt en
dan aanwezig is. Volgend jaar augustus gaat het gebeuren "
Nice question, he will be the only one from outside the EU. August 2022 will be the big day !
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.
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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.

