
Beste supporter, 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagde supportersdag. Een mooie 
opkomst voor zo’n eerste keer, prachtig weer en een perfecte route. Bij 
terugkomst  zijn we heerlijk verwend bij ons clublokaal Roelanzia waar 
Ger Hermans Mike en Timo onderwierp aan een boeiend diepte-interview. 
De foto’s van de supporterdag, die Thei van Els heeft gemaakt, zijn terug 
te kijken op de site van de supportersclub.  
 
Voor, tijdens en na de supporterdag hebben zich een behoorlijk aantal 
nieuwe leden gemeld waarmee het totaal aantal leden nu op 47 staat. 
Hans Rongen, Ger Hermans en Gerard Keijsers hebben gehoor gegeven 
aan een oproep van het bestuur om hun talenten in te zetten bij de 
organisatie van diverse activiteiten voor de club. We hebben een aantal 
mooie ideeën  om de club meer te laten leven. Het eerste resultaat is deze 
nieuwsbrief. Een nieuwsbrief waarin we jullie regelmatig informeren over: 

1. hoe het Mike vergaat als prof met nieuws dat niet in de kranten 
staat; 

2. het programma van de supportersclub en 
3. mededelingen van huishoudelijke aard.  

 
Wij wensen jullie veel leesplezier.  
 
Spanje 
Mike herstelt op dit moment nog van de tweede sleutelbeenbreuk van dit 
jaar. Hij is afgelopen week met het nieuwe team LottoNL-Jumbo  in het 
Spaanse Alicante geweest. In dit kort trainingskamp werd natuurlijk 
getraind, maar er werd ook gesproken over de doelstellingen. 
 
Programma 
Het wedstrijdprogramma van Mike is nog onzeker. Vooral voor de 
wedstrijden in februari (Dubai, Ruta del Sol) zijn nog geen concrete 
toezeggingen binnen. 
Het seizoen krijgt in zijn opbouw een drieluik. De eerste maanden de 
klassiekers, daarna waarschijnlijk een rustigere periode. Halverwege het 
jaar het NK en vandaar uit de verdere opbouw naar het naseizoen. Ook 
het starten in een grote ronde is een serieuze optie. Mike geeft zelf aan 
dat de mogelijkheid bestaat dat hij in aanmerking komt voor de Vuelta a 
España (vanaf 22 augustus). 
 
Op weg naar seizoen 2015 
Het herstel na de sleutelbeenbreuk verloopt voorspoedig. In Alicante werd 
in overleg met de ploegarts besloten niet mee te trainen met de groep. 
Wel deed Mike enkele sessies van een uur op de Tacx. Mike: "Ik verwacht 
dat ik de volgende week kan proberen op de weg. Moet wel het weer een 
beetje meezitten." 
De veldritten van december en het NK in Veldhoven heeft Mike geschrapt 
en zijn focus is nu volledig gericht op zijn debuut op de weg in de hoogste 



categorie. 
"Het heeft geen zin om in die paar crossen risico’s te nemen en weer 
onderuit te gaan. Dan is mijn voorjaar ook nog naar de knoppen. De 
volgende week de training oppakken en dan half januari terug naar 
Mojacar  (Spanje)  voor het eerste échte trainingskamp. Alle 
ontwikkelingen zijn in het nieuwe jaar te volgen via mijn website, die nog 
wordt aangepast. Verder wil ik iedereen alvast fijne feestdagen toewensen 
en ook een gezond, gelukkig en fantastisch 2015 !" aldus Mike. 
 
Contributie 2015 
Vanwege gewijzigde regelgeving maken wij geen gebruik meer van de 
automatische incasso waartoe een groot aantal leden ons bij hun 
aanmelding hebben gemachtigd om de contributie jaarlijks van hun 
rekening af te schrijven. Wij vragen u om €10, de contributie voor het 
clubjaar 2015, over te maken op rekeningnummer NL09RABO0137563353 
t.n.v. Stichting Supportersclub Mike Teunissen 
 
Nominatie 
Mike is diverse keren genomineerd op provinciaal en landelijk niveau. 
Binnen de gemeente Venray is Mike genomineerd voor sportman van het 
jaar 2014. We gaan er vanuit dat hij met jouw stem zijn titel van de 
vorige twee edities kan prolongeren. Je kunt stemmen tot donderdag 18 
december 12.00 uur via www.peelenmaasvenray.nl.  
 
Tot slot 
Wij wensen alle leden van de supportersclub en hun dierbaren prettige 
feestdagen en een gelukkig, gezond en sportief 2015. We hopen dat we 
jullie mogen verwelkomen tijdens  een of meerdere  activiteiten van de 
supportersclub.  


