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Op ‘vreemde dag’ in de top tienOp ‘vreemde dag’ in
AANSLAGEN BRUSSEL Mike Teunissen negende in Dwars door Vlaanderen

de top tien
Mike Teunissen is gis-
teren negende gewor-
den in Dwars door
Vlaanderen. De ren-
ner uit Ysselsteyn
kleurde de finale van
de Belgische wed-
strijd die werd verre-
den een dag na de
aanslagen in Brussel.

door Robin van der Kloor

MM ike Teunissen beleefde
gisteren een aparte dag
in Dwars door Vlaande-
ren. „Een dag na de

aanslagen in Brussel was het vooral
in het begin heel vreemd om hier
te koersen. Ik reed rond met de ge-
dachte dat er zomaar een aanslag
gepleegd zou kunnen worden”, zei
de renner van LottoNL-Jumbo na
afloop. „Maar ik hoop dat we de
mensen wat steun en troost heb-
ben kunnen geven in deze moeilij-
ke tijden. Er was in elk geval heel
veel publiek langs de kant, veel
meer dan ik had verwacht. Echt on-
gelooflijk, dat is nou Vlaanderen.”

De 23-jarige Limburger kleurde de
finale van de 200 kilometer lange
semi-klassieker. Bij de Haaghoek,
op zo’n 80 kilometer voor de
streep, ging de renner uit Yssel-
steyn in de aanval achter de vroege
vluchters. „Ik voelde me goed van-
daag en en het was mijn bedoeling
om te anticiperen, om de grote
schifting voor te zijn. Mijn ploeglei-
der Nico Verhoeven zei voor de
koers: ‘Jongens, ga maar koersen’.
Dat hoef je tegen mij geen twee
keer te zeggen.”
Door de afwezigheid van kopman
Sep Vanmarcke moesten de ren-
ners van LottoNL-Jumbo dus vroeg
in de aanval. „Helaas kregen we
nooit echt veel voorsprong cadeau

en moesten we blijven rijden om
de groep met favorieten voor te blij-
ven”, zei de Limburger na afloop.
„Toen het peloton terugkwam,
merkte ik wel dat ik flink wat krach-
ten had verspeeld, maar op karak-
ter kon ik aanhaken.”

In de sprint zat Teunissen goed ge-
plaatst. „Maar ik kreeg last van
kramp, iets wat me te vaak over-
komt. Daar moet ik iets aan doen.
Zonder die kramp had ik nog wel
korter kunnen eindigen.”
Het was een zware koers, zei de

renner. „Dat zag je ook wel aan Fer-
nando Gaviria, die niet meer mee
kon sprinten. Iedereen was ge-
woon naar de klote. Al met al ben
ik tevreden. Top-tien, dat staat wel
leuk. Maar volgende keer ga ik mis-
schien toch wachten tot de grote

mannen gaan.” Teunissen reed vrij-
wel de hele koers met een bobbel
in zijn nek. ,,Dat was mijn bo-
dywarmer. Ik heb onderweg geen
auto van onze ploeg gezien, dus ik
heb dat jasje maar onder mijn shirt
gestopt.”

Zondag start Teunissen in
Gent-Wevelgem. Over Parijs-Rou-
baix is nog geen duidelijkheid. „Die
selectie moet nog bekend worden
gemaakt. Maar als ik rijd zoals ik
nu doe, zit ik wel bij de beste acht
van de ploeg, denk ik.”

Mike Teunissen rijdt weg bij het peloton. „Ploegleider Nico Verhoeven zei voor de koers: ‘Jongens, ga maar koersen’. Dat hoef je tegen mij geen twee keer te zeggen.”  foto Cor Vos


