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Mike moet niet twijfelen

LOTTONL-JUMBO Teunissen begint World Tour-avontuur met trainingsachterstand door sleutelbeenbreuk

Mike Teunissen start vanwege een sleutelbeenbreuk zijn
World Tour-carrière met een trainingsachterstand. De
LottoNL-Jumbo-renner uit Ysselsteyn is trots, maar ook
onzeker. „Maar Mike moet niet aan zichzelf twijfelen.”

door Robin van der Kloor

OO nduidelijk. Zo bestempel-
de Mike Teunissen zijn
huidige situatie, gisteren
tijdens de ploegpresenta-

tie van LottoNL-Jumbo in Rosma-
len. Onduidelijkheid over zijn
vorm, onduidelijkheid over zijn
koersprogramma. De kersverse prof
brak begin december zijn sleutel-
been toen hij tegen een paard aan-
knalde en kon daardoor twee we-
ken niet trainen. De breuk heeft im-
pact gehad, vooral op zijn gemoeds-
rust. „Ik begin mijn World
Tour-loopbaan met een achter-
stand.”
Sinds deze week mag hij weer vol-
uit trainen van de artsen. „De arm
is nu bijna volledig hersteld. Ik train
nu vierenhalf uur per dag en richt
me vooral op het uitbreiden van
mijn duurvermogen en lig voor
mijn gevoel een beetje achter. Met
intensieve trainingen ben ik nog
niet bezig. Over twee weken ga ik
met de ploeg op trainingskamp in
Spanje en dan hoop ik meer duide-
lijkheid te krijgen, over mijn vorm
en over mijn programma voor dit
seizoen. Ik hoop dat ik een paar klei-
ne Vlaamse kasseienkoersen kan rij-
den en daarin een selectie kan ver-
dienen voor Parijs-Roubaix.” Teunis-
sen won deze koers vorig jaar bij de
beloften. Volgens ploegleider -en te-
vens mentor- Frans Maassen uit

Haelen is de twijfel bij Teunissen
niet nodig. „Natuurlijk is het voor
een nieuwe prof even slikken als je
bij je overstap begint met een sleu-
telbeenbreuk. Dan is onzekerheid
begrijpelijk. Maar Mike moet niet
aan zichzelf twijfelen. Hij heeft wei-
nig trainingsachterstand opgelopen.
We hebben vorige week een vermo-
genstest met hem gedaan en die
was gewoon goed.”
Waar Teunissen nog slechts durft te
hopen op deelname aan een mooie
Vlaamse koers, was Maassen opti-
mistischer: „Ik denk dat hij zal star-
ten in Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij
zal daar niet voor de overwinning
rijden, want hij heeft dan nog geen
enkele wedstrijd gereden, maar dat
lijkt me een mooie beginkoers voor
hem. Mike moet vooral gaan ontdek-
ken de komende tijd.”
Om zijn vertrouwen in de 22-jarige
renner kracht bij te zetten, geeft de
Haelenaar aan hoeveel moeite hij
heeft gedaan om Teunissen naar

zijn ploeg te halen. „Ik heb me jaren-
lang sterk gemaakt voor zijn komst.
Mike is een enorm talent en veel
ploegen zijn gecharmeerd van hem,
maar ik heb altijd goed contact on-
derhouden met hem en zijn vader.
Ik ben heel trots dat er eindelijk
weer eens een Limburger in mijn
ploeg zit. Dat zou eens tijd wor-
den.”
Wie goed naar Teunissen kijkt en
luistert, ziet en hoort tussen de be-
grijpelijke twijfels van een neoprof
door ook ambitie. „Ik sta te popelen
om te beginnen. Normaal ben ik
bijna tien maanden per jaar in com-
petitie, maar door de breuk is mijn
laatste wedstrijd al vier maanden ge-
leden. Stiekem hoop ik op mooie re-
sultaten dit jaar natuurlijk, maar ik
moet ook realistisch zijn. Bovenal
ben ik vooral enorm trots dat ik bij
de World Tour hoor, dat ik nu mee-
rijd tussen de grote jongens.”
De kenners voorspellen een mooie
toekomst voor de Limburger. Op de
gerenommeerde website The Inner
Ring wordt hij gezien als hét talent
om in de gaten te houden dit jaar.
„Heel mooi om te horen natuurlijk
en ik heb ook wel mooie resultaten
geboekt vorig seizoen, maar ik kan
zo tien renners noemen die beter

waren dan ik.” Teunissen stond
voor een luxeprobleem vorig jaar.
Hij kon kiezen tussen LottoNL-Jum-
bo en Giant-Alpecin. „Een moeilij-
ke keuze. De aanbiedingen waren
prima en ik kan me goed vinden in
de filosofie van beide ploegen, dus
dan komt het aan op details. Ik voel
me erg thuis bij deze ploeg en ken-

de al veel mensen daar. Bij Giant
zou ik in een kleine Limburgse en-
clave komen met Roy Curvers en
Tom Dumoulin, maar nu zit ik ook
met Limburgers Maassen en Louis
Delahaije (trainer bij LottoNL-Jum-
bo, red.) in een ploeg.”
Maassen is zelfs aangewezen als zijn
mentor: „Ik bel elke week met Mike
en we zullen dit seizoen af en toe sa-
men gaan trainen, aangezien hij bij
mij in de omgeving woont”, aldus
Maassen, die onlangs een coach-cur-
sus afrondde aan het Johan Cruyff
Instituut.
Voor Teunissen is de trainingsaan-
pak compleet nieuw. „Ik heb de af-
gelopen vier jaar getraind onder Ri-
chard Groenendaal en dat was puur
op gevoel. Nu is Matthieu Heijboer
mijn trainer en hij heeft een veel
meer wetenschappelijke benade-
ring. Ik doe vermogenstesten en
train met een vermogensmeter.”
Toch blijft Teunissen een ‘gevoels-
renner’. „Ik wil me niet blindstaren
op cijfers. Ik blijf naar mijn lichaam
luisteren.”
Heijboer heeft veel vertrouwen in
Teunissen. „En dat zou hij in zich-
zelf ook wel mogen hebben. Er zijn
weinig belofterenners die presteren
wat hij gepresteerd heeft. Hij is qua
renner te vergelijken met Lars
Boom, die bij de beloften heel veel
won. Toen ik Mike nog niet per-
soonlijk kende, dacht ik dat ze ook
dezelfde bravoure hadden. Dat heb-
ben ze wel in de koers, maar daar-
buiten mag Teunissen nog wel iets
zekerder van zijn zaak zijn. Vooral
als je ziet dat hij naast het wielren-
nen nog een studie doet, die hij nu
aan het afronden is. Dat is gewoon
heel knap.”
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