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Bekijk de webversie

Valpartij, sterke
zomerperiode en ziek in
Roubaix
Na 54 wedstrijddagen zit het seizoen
2021 erop. Mike reed zijn laatste
koers op 5 oktober in Binche.
Niemand praat er meer over, maar het
wegseizoen begon slecht. Een fikse
valpartij op Tenerife met grote
gevolgen was de valse start van 2021.
Na een wekenlange revalidatie kwam
Mike op 12 mei in Hongarije weer in
competitie. Gretig en zonder angst koerste hij vijf dagen met de jonge talenten van de ploeg.
Talenten, die later in het jaar van zich laten horen. Leemreize, Kooij en van Dijke zijn nu
bekende namen, in Hongarije nog niet. In de derde rit werd Mike verrassend tweede in de
sprint. Via de Ronde van Zwitserland en een vierde plaats op het NK op de VAM-berg trok hij
met kopman Roglic naar de Tour.
De belangrijkste koers verliep niet helemaal volgens plan. Meer dan de helft van het team lag in
de eerste week op het asfalt, met dank aan 'madame opi-omi'. Ook Mike zat in deze valpartij en
hij moest zeker de eerste week de wonden laten genezen. Kopman Roglic zat ook onder de
pleisters en werd iedere dag zwakker en verliet de Tour. Jonas Vingegaard nam knap de
honneurs waar en werd tweede in Parijs. Met nog vier renners in koers, was Mike misschien wel
de trouwste luitenant van de Deen in deze Tour.
Na een rustigere periode kwam Mike in Denemarken in augustus sterk voor de dag met een
derde plaats. In laatste instantie werd Noorwegen toegevoegd aan zijn programma met opnieuw
een derde plaats en winst in het puntenklassement. In de Benelux Tour en Eschborn-Frankfurt
opnieuw een top tien klassering. Op het WK in Leuven werd hij 22e.

Seizoen eindigt eerder dan verwacht
Na zijn goede Tour liet Mike zien dat hij inderdaad in
vorm was met sterke prestaties in Tour of Denmark,
Tour of Norway, Benelux Tour, het WK en EschbornFrankfurt. Iedereen verheugde zich er dan ook op
hem in die vorm te zien rijden in zijn favoriete koers
Paris-Roubaix.
Helaas kreeg hij daar te maken met maag- en
darmproblemen die ook een prominente rol in
Binche-Chimay-Binche onmogelijk maakten. In
overleg met de ploegleiding besloot Mike daarom Parijs-Tours niet meer te rijden en tijd te
nemen voor herstel. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen beginnen immers alweer snel
Klik hier voor de liveblog, die werd bijgehouden van Parijs-Roubaix op 3 oktober j.l.

Jaarlijkse
supportersdag op
zaterdag 6
november
Het wielerseizoen van Mike
zit er voor dit kalenderjaar
alweer op. Na heel wat
mooie koersen gezien te
hebben eindigde het jaar
toch iets minder voor Mike,
want in zijn laatste koers
voor dit jaar kon Mike niet
van start gaan wegens
ziekte. Al met al gaan we
toch terugblikken op een
jaar met vele mooie momenten en ook weer verder kijken naar volgend seizoen...
Dit willen we met jullie gaan doen op zaterdagmiddag 6 november tijdens onze jaarlijkse
Supportersdag. Hoe ziet de middag eruit?
Vanaf 12.30 uur verzamelen bij Roelanzia en om 13.00 uur zullen we een ronde met Mike en
heel wat supporters gaan fietsen in deze omgeving. Rond de klok van 15.00 uur verwachten we
terug te zijn bij Roelanzia. Hier staat dan soep met wat broodjes klaar voor alle supporters die
gaan komen.
Nadat we van al dit lekkers hebben genoten zal onze gastspreker Theo Buiting de regie in
handen gaan nemen en Mike gaan interviewen en wellicht nog andere mooie anekdotes
vertellen die hij zelf heeft meegemaakt in de wielerwereld. We gaan de dag afsluiten met een
welbekende quiz.
Daarnaast hebben we het afgelopen seizoen diverse wedstrijden georganiseerd. Voor alle
winnaars van het Piëlrundje en de Tour-Toto ligt er ook nog een mooie prijs te wachten. Die
wordt deze middag uitgereikt.
We gaan het officiële gedeelte van de middag rond 17.00 uur / 17.30 uur afsluiten. Natuurlijk
mag iedereen dan nog lekker blijven hangen in ons clublokaal Roelanzia in Ysselsteyn.
Wanneer je graag naar de supportersdag wilt komen, maar niet mee wil fietsen kan dat
natuurlijk allemaal. Dan verwachten we je rond 15.00 uur bij Roelanzia.
In verband met het eten willen we graag weten wie er allemaal komen. Je kunt je voor deze dag
opgeven tot en met 30 oktober.
Bij binnenkomst in Roelanzia verwachten we dat jullie de QR-code (vaccinatiebewijs) kunnen
laten zien.
P.S. Mocht het slecht weer zijn om te gaan fietsen, dan horen degene die zich opgegeven
hebben dat uiterlijk zaterdag 6 november om 11.00 uur.
We hopen vele supporters te mogen ontmoeten op deze middag, tot dan!

Met twaalf supporters
naar WK in Leuven
Op zondag 26 september zijn
twaalf leden van de
Supportersclub Mike Teunissen
naar het WK in Leuven toe
gegaan. Om 09.00 uur 's
ochtends zaten we al bij
Roelanzia aan de koffie om
daarna met een busje en een
auto naar het treinstation in
Aarschot te gaan. Vanuit deze
locatie hebben we de stap naar de stad Leuven genomen.
Omstreeks 11.30 uur liepen we vanuit het station in Leuven direct tegen het lokale rondje in
Leuven aan. We zijn direct verder gelopen richting de binnenstad om een mooi plekje te zoeken
waar we de hele koers konden volgen.
Ondertussen kwam Mike al voor de eerste keer langs op het rondje in Leuven. Naarmate de
dag vorderde zijn we ook in verschillende groepjes uiteen gegaan. Een groepje heeft de hele
middag op een plein in een fanzone naar een groot scherm gekeken. Hier kon je ook aan het
parcours staan, waar het overigens enorm druk was. Een ander groepje is naar de finish
gelopen om even te kijken waar Martin en Anita stonden.
Daarna hebben zij zich weer bij een groter groepje gevormd die ergens anders in de stad
stonden om natuurlijk naar het wielrennen te kijken, maar het ook heel gezellig hadden met
feestvierende Belgen en Nederlanders door elkaar. Want in Leuven was het één groot feest.
In totaal hebben we Mike een stuk of 6 keer live voorbij zien komen en was het een enorm
geslaagde dag. Rond de klok van 20.00 uur hebben we enkele feestgangers nog bij de Jera
afgezet om verder feest te vieren. De overige leden zijn allemaal netjes naar huis gegaan om bij
te komen van deze mooie, zonnige dag in Leuven.
(bijdrage van Johan Swinkels)

UCI-ranking 12/10/2021
Met nog enkele wedstrijden voor de boeg valt ook de UCI-ranking
2021 langzaam in zijn definitieve plooi. De huidige stand is
opgemaakt na Parijs-Tours van zondag 10 oktober.
Het mag geen verrassing zijn dat de Sloveen Tadej Pogačar het
klassement leidt met 5353 punten.
Mikes ploegmaten Wout van Aert en Primoẑ Roglič volgen op
gepaste afstand met respectievelijk 4382 en 3924 punten. Mathieu van der Poel heeft met zijn
derde plaats in Parijs Roubaix uiteindelijk een puntentotaal van 2461 punten bij elkaar gefietst.
Goed voor een zevende plaats.
Bauke Mollema is de tweede Nederlander in het klassement op een twintigste plek (1620,66
punten). Mike staat nu op plaats 126 en heeft 478 UCI-punten bij elkaar gesprokkeld. Door het
blessureleed heeft hij natuurlijk veel punten misgelopen. De derde plaats in de Ronde van
Denemarken en de Ronde van Noorwegen brachten echter elk 125 punten op. Ook de achtste
plaats in Eschborn-Frankfurt was nog eens goed voor 75 punten.

Ken je deze supporter al?
Stel jezelf eens voor:
Mijn naam is Annemie Teunissen – Spreeuwenberg,
geboren 21-3-1960 getrouwd met Maarten
Teunissen, een neef van Martin Teunissen.
Moeder van 4 kinderen, een drieling die in 1985, 11
weken te vroeg ter wereld kwamen, Linda, Carola en
Sylvia, (Sylvia is na 1½ dag overleden in Groningen)
Carola woont in t Zorghuus te Ysselsteyn, Linda
woont met haar vriend Tim in Venray, hierna kregen
wij nog een zoon Ruud, die vader is van 2 prachtige
kleindochters, Jesse en Fenne, wonend in
Ysselsteyn met zijn vriendin Priscilla
Mijn fietsen:
Daar hoef ik niet veel over te vertellen, ik heb 1 Ebike, en geen racefiets of MTB
Mooiste moment van Mike:
Toen hij Wereldkampioen werd in Louisville waar
Maarten live bij aanwezig was, en wat ik op TV heb gezien, dat was een prachtig moment om
nooit te vergeten.
Favoriete wedstrijd:
Dat zijn er meerdere, toen hij won in Louisville, toen hij Parijs-Roubaix won, en natuurlijk de
overwinning in de tour met de gele trui.
Ik hoop dat ….. wint:
Dat hij ooit nog een keer als profrenner Parijs-Roubaix mag winnen, of een etappe in de Tour de
France.
Ik geef de pen door aan:
Gerrit Spreeuwenberg.

De redactie van deze nieuwsbrief stelde deze keer de vraag.
De Tour-organisatie presenteerde deze week het Touretappes van 2022. "Durf je al iets te zeggen over het
parcours?"
Mike: "Ik heb het nog niet écht bestudeerd, maar ik zie
toch dat hij erg lastig is. En natuurlijk, de kasseien, dat is
altijd wel mooi. Maar om te beginnen is het eerst hopen
dat er naar toe mag. En als het dan zover is, ga ik de
etappes goed beklijken."
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.

