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Beste supporters,
Het wielerseizoen 2016 is ten
einde. 13 oktober heeft Mike zijn
laatste wegkoers gereden in
Putte-Kappellen. In deze
Nieuwsbrief blikt Mike zelf terug
op zijn eerste jaar als prof. Verder
is er meer informatie over de
supportersdag op 7 november en
in de rubriek Achter de schermen
lezen jullie over het gesprek dat
Gerard Keijsers voerde met Hans
en Mia Rongen.

Proloog Vuelta

Terugblik 2015
Het eerste jaar als prof omschrijft
Mike als een seizoen met een
moeizame start, mede door een
valpartij. Vooral in de drie grotere
rittenwedstrijden in Spanje, USA
en Zwitserland zette hij stappen.
In het tweede gedeelte van het

seizoen liet hij echt zien waartoe
hij in staat is. We kijken dan ook
– net als Mike - met vertrouwen
uit naar 2016.
Mike over de eerste maanden:
"Ik liep natuurlijk al meteen een
achterstand op, nadat ik in
november mijn sleutelbeen brak.
Ik begon daardoor later aan het
seizoen en reed voornamelijk
eendagswedstrijden. Het kostte
me dan ook een aantal weken
voordat ik goed mijn ding kon
doen. Toen dat eindelijk leek te
lukken, ging ik hard onderuit in
Dwars door Vlaanderen en verloor
ik opnieuw een aantal weken.
Na de blessure kwam ik er weer
bovenop. Qua uitslagen was dat
nog niet gelijk te zien. Ik merkte
wel dat ik fysiek vooruitgang
boekte. Via de Ronde van het
Baskenland, Tour of California en
Tour de Suisse ging ik richting
einde van de eerste
koersmaanden. Vooral in de World
Ports Classic en het NK was ik
goed. Zo kon ik deze eerste
maanden goed afsluiten."
Mike over de tweede helft:
"Na een korte rustperiode was ik
klaar voor het tweede gedeelte

van dit seizoen en dat bleek al
snel. Ik maakte meteen koers in
de GP Pino Cerami en werd nipt
tweede in de Prudential Ride in
Londen. Hierdoor mocht ik mij
opmaken voor mijn eerste grote
ronde, de Vuelta a España.
Twee weken voor de start van de
Vuelta won ik mijn eerste
wedstrijd in Frankrijk: de proloog
in de Tour de L'Ain. Bovendien
was ik de eerste geletruidrager in
deze Franse rittenkoers.

In de Vuelta heb ik de ploeg
bijgestaan en mij vooral bezig
gehouden met het uitrijden. Het is
helaas niet gelukt om in de aanval
te gaan, maar dat is iets voor de
komende jaren. Na de Vuelta reed
ik prima in een aantal wedstrijden
met top tien-klasseringen in de
GP Impanis-van Petegem en
Parijs-Tours. Hierdoor sloot ik dit
seizoen goed af. Hopelijk kan ik er
nog eens schepje bovenop doen
in de aanloop naar komend
voorjaar."

Gele trui Tour de L"Ain

Resultaten vanaf 22 augustus
22 aug
Vuelta a España, 1e etappe (ploegentijdrit)
23 aug
Vuelta a España, 2e etappe
24 aug
Vuelta a España, 3e etappe
25 aug
Vuelta a España, 4e etappe
26 aug
Vuelta a España, 5e etappe
27 aug
Vuelta a España, 6e etappe
28 aug
Vuelta a España, 7e etappe
29 aug
Vuelta a España, 8e etappe
30 aug
Vuelta a España, 9e etappe
31 aug
Vuelta a España, 10e etappe
02 sep
Vuelta a España, 11e etappe
03 sep
Vuelta a España, 12e etappe
04 sep
Vuelta a España, 13e etappe
05 sep
Vuelta a España, 14e etappe
06 sep
Vuelta a España, 15e etappe
07 sep
Vuelta a España, 16e etappe
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Vuelta a España, 17e etappe (tijdrit)
Vuelta a España, 18e etappe
Vuelta a España, 19e etappe
Vuelta a España, 20e etappe
Vuelta a España, 21e etappe
Vuelta a España, algemeen klassement
Primus Classic Impanis-van Petegem
Tour de l’Eurométropole, proloog
Tour de l’Eurométropole, 1e etappe
Tour de l’Eurométropole, 2e etappe
Tour de l’Eurométropole, 3e etappe
Tour de l’Eurométropole, 4e etappe
Tour de l’Eurométropole, alg. klassement
Tour de l’Eurométropole, jongerenklassement
Parijs-Tours
Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen

Banner in beeld
In de vorige Nieuwsbrief hebben
jullie kunnen lezen dat de
supportersclub nu over
spandoeken beschikt. Deze
zorgen ervoor dat de club
herkenbaar aanwezig is bij de
wedstrijden.
De eerste supporters met banner
zijn gesignaleerd in Madrid bij de
slotetappe van de Vuelta en bij de
Nationale Sluitingsprijs PutteKapellen.
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Transfers bij LottoNL-Jumbo
Ook LottoNL-Jumbo is actief op de
transfermarkt. Op het einde van
het jaar zullen Rick Flens, Nick
van der Lijke, Barry Markus, Brian
Bulgac en Laurens ten Dam
vertrekken. Stagiair Twan
Castelijns heeft inmiddels een
vast contract gekregen.
Daarnaast zullen Koen Bouwman,
Victor Campenaerts, Dylan
Groenewegen, Steven
Lammertink, Enrico Battaglin,
Alexey Vermeulen en Primož
Roglič hun opwachting maken bij
het team.
Supporterdag op zaterdag 7
november
De jaarlijkse supportersdag wordt
op zaterdag 7 november
gehouden. De deelnemers
verzamelen zich vanaf 12.00 uur
bij Partycentrum Roelanzia in
Ysselsteyn.

Putte-Kapellen

Iedere deelnemer aan deze
supportersdag krijgt een digitale
foto met Mike aangeboden. Deze
foto's worden tussen 12.00 en

12.30 uur gemaakt bij de
ploegleidersauto van LottoNLJumbo. Onze speciale gast,
ploegleider Frans Maassen uit
Haelen, is de hele middag
aanwezig.

Om 12.30 uur vertrekken we
samen met Mike voor een
toertocht over de weg van
ongeveer anderhalf uur.
Deelname geschiedt op eigen
risico. Er is gelegenheid om te
douchen na de fietstocht.
Rond 15.00 uur start het tweede
gedeelte van deze supportersdag.

Supportersdag 2014

In Roelanzia is dan gezorgd voor
een hapje, gesponsord door Hans
en Mia Rongen. Drankjes zijn voor
eigen rekening.
Vanaf 15.30 uur zal Ger Hermans
samen met Mike en ploegleider
Frans Maassen terugblikken op
2015 en vooruit kijken naar het
nieuwe seizoen.
Om uiterlijk 17.00 uur sluiten we
de supportersdag af.
Als de weerprognose te slecht is,
sturen wij op vrijdag 6 november
in de avonduren aan alle
deelnemers een e-mailbericht en
starten we om 14.00 uur met het
binnenprogramma.
Het is wel nodig om je aan te
melden. Stuur uiterlijk op
maandag 2 november een mailtje
naar
supportersclub@miketeunissen.nl.

Achter de schermen: Mia Bos en
Hans Rongen
Mike op tv, in de krant, op
wielersites, op de radio …
Achter de schermen hebben
allerlei personen hun bijdrage
geleverd aan de successen van
Mike en nog steeds staan ze voor
hem klaar.
Op verzoek van Mike schenken we
in iedere Nieuwsbrief aandacht
aan deze mensen. Dit maal zijn
we in Ysselsteyn aan tafel
geschoven bij Mia Bos en Hans
Rongen.

Wie zijn Hans en Mia?
Hans (1965) en Mia (1963) zijn
getrouwd en hebben drie
kinderen; Pim, Anke en Rik. Ze
wonen aan het Lovinckplein in
Ysselsteyn waar ze een eigen
horecabedrijf Roelanzia uitbaten.
Gasten vinden hier niet alleen een
groot café-restaurant, maar ook
een locatie voor feesten en

partijen. Zelfs catering zit het in
dienstenpakket.
Roelanzia?
Hans en Mia vormen de derde
generatie van het familiebedrijf
dat al tweemaal van dochter op
dochter is voortgezet.

Pierre Janssen begon in de jaren
twintig van de vorige eeuw een
bakkerij in het pioniersdorp
Ysselsteyn. Al snel bouwde hij bij
de winkel een zaal die onderdak
bood aan de plaatselijke
verenigingen. 13 oktober 1944,
net voor de bevrijding, werden
Pierre en zijn zoon Harrie dodelijk
getroffen door een granaat. Pierre
had problemen met zijn
dieselaggregaat en was naar smid
Feus Keijsers gegaan voor hulp.
Onder het gesprek horen ze
vliegtuiggeronk, dan een gierend
geluid en meteen een scherpe
knal: alleen Feus blijkt
ongedeerd …
Na de oorlog neemt dochter
Jacqueline, 'Zus', de zaak over.
Ze trouwt met Jan Bos, een
bakker uit Westerbeek. Met Zus
bedenkt hij de naam Roelanzia.
Na een avondje puzzelen hebben
ze deze samengesteld uit

willekeurige letters van hun
namen en die van hun zeven
kinderen.
In 1986 neemt dochter Mia met
haar man Hans de zaak over en
breiden deze in de loop der jaren
uit. Als enkele enthousiastelingen
in 2013 de Supportersclub Mike
Teunissen oprichten, is het
vanzelfsprekend dat deze nieuwe
Ysselsteynse vereniging onderdak
vindt op het vertrouwde adres
aan het Lovinckplein.
Interesse in wielrennen?
Mia: Hans en ik hadden geen
speciale interesse in het
wielrennen. Dat verandert als in
1999 Ysselsteyner Bart Marcellis –
bijna voor onze deur – NWBkampioen wordt bij de amateurs.
Van tevoren is er een
dikkebandenrace waaraan vooral
Ysselsteynse kinderen meedoen.
We raken onder de indruk van het
fanatisme van de 7-jarige Mike
Teunissen. Sindsdien volgen we
hem met grote interesse.

Hans: Mike krijgt al snel een
licentie en presteert vanaf het
begin goed in de
jeugdwedstrijden. Moeder Anita
en vader Martin wonen vlakbij en

we krijgen van hen wielerfoto's
die we in onze zaak hangen.

Eregalerij
Hans: Nu hebben we zelfs een
gang met foto's van Ysselsteynse
sporters die nationaal en zelfs
internationaal hun sporen hebben
verdiend. Onze gasten kunnen
zien welke prestaties zijn geleverd
door o.a. ruiter Leopold van
Asten, boogschutter Ron van der
Hoff, motorcrosser Peter Willems,
quadrijder Ton Maessen, en – uit
de wielerwereld – Peter Winnen,
Britt en Mike Teunissen.
Truien
Mia: onze gasten merken
onmiddellijk dat Roelanzia iets te
maken heeft met Mike. Zijn truien
roepen vragen op. Vaak krijgen
we leuke reacties.
Hans: Mike vormt in die gevallen
prettige gespreksstof.
Op de fiets?
Mia: vroeger bracht ik met de
fiets de kinderen naar school. Nu
spring ik af en toe op de
mountainbike.
Hans: vroeger reed ik op
zondagmorgen op een Jan
Janssenfiets. Nu pakken wij
geregeld de mountainbike en
gaan daarmee richting de
Ardennen.

Hoogtepunt?
Mia en Hans: De wereldtitel bij de
beloften is natuurlijk een
hoogtepunt in Mike zijn carrière,
maar zijn deelname aan de Vuelta
heeft op ons écht indruk gemaakt.
Bijna dagelijks volgden we de tvuitzending. We hebben toen groot
respect gekregen voor iemand die
zo'n zware Vuelta voltooit!
Wat verwachten jullie nog van
Mikes wielercarrière?
Mia: Tien jaar geleden heb ik
afgesproken met Roger
Teunissen, de peetoom van Mike,
dat we samen naar Alpe d'Huez
gaan kijken, als Mike ooit in de
Tour start. Die droom komt uit!

Hans: Op Alpe d'Huez zal ik zeker
aanwezig zijn. Maar eens zit ik op
de tribune in Roubaix en zie ik
dat Mike daar bij de profs de
beroemde keienklassieker wint!

