
YSSELSTEYN WERD IN DE ZOMER VAN 
2019 INEENS BEKEND: INWONER MIKE 
TEUNISSEN WON DE EERSTE ETAPPE IN 
DE TOUR EN VERRUILDE ZIJN JUMBO-
VISMA-TRUI VOOR HET GEEL. FEEST IN 
ZIJN DORP EN VOORAL BIJ ZIJN 
SUPPORTERS. MIKE WERD BEGIN 
AUGUSTUS GEHULDIGD. 
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W inter 2020. Alles is 
anders nu. Van de op-
winding van destijds 
is niet veel te merken. 

Het dorp in de Peel is, mede door corona, 
in rust. En dat terwijl er elk najaar een 
echte supportersdag georganiseerd 
wordt door de officiële fanclub van Mike 
Teunissen. Normaal is dat een dag vol  
bezigheden. Zo rijden veel supporters  
samen met Mike een toertocht van onge-
veer twee uurtjes. Dit jaar dus niet. De 
club besloot iets anders te organiseren: 
een online supportersavond en de Piël-
rundje Challenge. Piëlrundje betekent  
gewoon ‘rondje Peel’ en is een vast MTB- 
parcours van bijna 35 kilometer dat in 
2016 is aangelegd door de vrijwilligers 
van Tourclub Ysselsteyn, waar Mike erelid 
van is. Tot zover niks opzienbarends  
eigenlijk. En waarom zou je helemaal 
naar Ysselsteyn afreizen? Nou, vanwege 
het rondje. En de Challenge.

WAT? 
Piëlrundje  
Challenge

WIE? 
Menno Grootjans

WANNEER? 
4 december 2020

DE STEMMING? 
'Als ik maar sneller 
ben dan mijn vader'

Rechts: De Duitse 
militaire begraafplaats. 

31.598 graven. 
Indrukwekkend...

 
1 UUR 16 MINUTEN EN 48 
SECONDEN
Mike is een goede wielrenner, een lead-
out man voor onder anderen Dylan Groe-
newegen, maar hij heeft ook veel in het 
veld gereden. In 2013 werd hij wereld-
kampioen cyclocross bij de beloften. Dus 
op een hoge snelheid een bospad door-
kruisen is een eitje voor hem. Hij woont 
inmiddels in Rosmalen, maar is ook vaak 
bij zijn ouders. En dan neemt hij nog wel 
eens zijn ‘veldrijfiets’ om het bos in te 
duiken. Vader Martin was trouwens ook 
een begenadigd veldrijder. Mike heeft in-
middels een ‘strava’ tijd neergezet. De lol 
van de Challenge: iedereen kan proberen 
die tijd te verbeteren. Ook andere cros-
sers en mountainbikers mogen een tijd 
neerzetten op het Strava-segment. Ze 
doen echter niet mee in het klassement 

OORLOG 
MAKEN
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van de supporters. Tenzij… ze lid worden 
van de supportersclub van Mike. Voor de 
Challenge worden de tijden tot en met 28 
februari 2021 meegerekend. Dus op 
maandag 1 maart 2021 wordt de eind-
stand opgemaakt. Winnen? Niet gemak-
kelijk, maar er zijn bonificaties te verdie-
nen door leeftijd. Zo zal een supporter tot 
en met 30 jaar 5 procent mogen verliezen 
om zo toch de Challenge te winnen. Ie-
mand met een leeftijd tussen 31 tot en 
met 40 jaar mag 10 procent van de tijd 

van Mike verliezen. Van 41 tot en met 50 
jaar vervolgens 15 procent, van 51 tot en 
met 60 jaar 20 procent en vanaf 61 jaar 
25 procent. Voor de vrouwen geldt nog 
een extra marge van 5 procent. En wat 
zien we? Vader Martin (60 jaar) staat  
bovenaan met 01:28:00…
 
‘40-‘45
We reden het rondje op 4 december.  
Samen met Ger Hermans van de suppor-
tersclub en Thijs van Asten van de 

Tourclub. En deels met Mike – die kwam 
op zijn Parijs-Roubaix Bianchi Infinito met 
schijfremmen. Hij vertelde enthousiast 
over het rondje in zijn achtertuin. Toen 
Mike werd gevraagd of hij zijn naam aan 
de Challenge wilde verbinden, hoefde hij 
niet lang na te denken. “Het is hier heel 
mooi fietsen en ook niet echt lastig.  
Iedereen kan het rondje off-road rijden.” 
Dat zijn vader op dat moment boven hem 
stond was hem wel een doorn in het 
oog… “Ik moet nog even uitrekenen hoe 
hard ik nog extra moet rijden. Het pro-
bleem is dat hij dat dan ook weer zal 
gaan aanvallen vrees ik. Een beetje oor-
log maken zoals de Vlamingen zeggen, 
net als in de koers.”  
Nou ja, Mike keek er vrij olijk bij, dus de 
vijandelijkheden over en weer zullen wel 
meevallen. De route van 34,6 kilometer 
begint op het dorpsplein in Ysselsteyn en 
gaat door het natuurgebieden rond de 
Paardenkop, de Rouwkuilen en de 
Heidsche Peel. Grotendeels over bos-
paden en enkele landweggetjes, afgewis-
seld met fraai slingerende paadjes. Je 
rijdt langs de luchtmachtbasis de Peel en 
langs de Peel-Raamstelling; een Neder-
landse verdedigingslinie die in 1939 
werd aangelegd en op 10 mei 1940, de 
eerste dag dat Nederland in oorlog was 
met de Duitsers, al is gevallen. Het in-
drukwekkendst is de Duitse militaire be-
graafplaats; een stop is zeker aan te ra-
den als je er nog nooit geweest bent. Het 
is een leuk rondje, een mooi initiatief van 
de supportersclub en je hebt nog twee 
maanden om de tijd van Mike te verbete-
ren. Aanvallen! 

Check: miketeunissen.nl/

Linksboven: Mike met Ger 
en Thijs in het wiel.

Onder: Overleg tussen de 
webmaster van de web
site miketeunissen.nl en 
Mike.

Rechts: Langs de kaze
matten van de Maas en 
Peellinie.
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