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Beste supporters, 

 
Nu het jaar ten einde loopt, is 

Mike druk bezig met de 
voorbereidingen van zijn tweede  

wegseizoen als prof. In deze 

Nieuwsbrief lezen jullie meer 
hierover.  We kijken ook terug 

naar de supportersdag van 7 
november en vernemen wie Hans 

van Vianen is. Voor de rubriek 
Achter de schermen klopte  

Gerard Keijsers aan bij Hein van 
Bakel. 

 

 
Anita: belangrijke ondersteuning  

 
2016 

De bestuursleden van de 
Supportersclub Mike Teunissen en 

de redactieleden van de 
Nieuwsbrief wensen iedereen fijne 

feestdagen en een goed 2016!  
 

 
 

Hans van Vianen 

Omdat Mike als enige renner van 
zijn ploeg deze winter enkele 

veldritten rijdt, moest er even 
worden geïmproviseerd. 

 

 
Overleg voor de koers: Hans, Mike en 

Jan 

 

Maar o.a. door het vakwerk van 

Lotto-Jumbo-mecanicien Hans van 
Vianen (1984) beschikt Mike nu 

over drie mooie Bianchi 
crossfietsen en goede wielsets.  

 

 
Mike weet wie zijn tubes zo goed kit 

 



Voor de veldrit van Boxtel, 

spraken we even met Hans. 
Hij leerde de kneepjes van het 

vak kennen als vaste verzorger 

van voormalig beroepsrenner 
Thijs Al, die o.a. reed voor AA-

drink en Telenet-Fidea. 
 

 
Hans in de materiaalpost 

 
Voor Mike is Hans dit seizoen niet 

alleen mecanicien, maar tijdens 

de wedstrijd staat hij ook als 
verzorger in de materiaalpost.  

 
Geluk en pech 

Soms heeft een coureur wat geluk 
nodig. 

 

 
 

Terwijl hij samen met Maurits 
Lammertink aan de leiding rijdt in 

Boxtel, dreigt Maurits hem – 
onbedoeld – mee te slepen in een 

valpartij. Mike heeft geluk.  

 



Na het podium: pers en 

ziekenhuis 
 

 
Ingmar Uytdewilligen, Mike, Maurits 

Lammertink 

 

Na zijn overwinning in Boxtel 
wordt Mike op het podium 

geflankeerd door Ingmar 
Uytdewilligen en Maurits 

Lammertink.  

 

 
Bij de pers 

 

Na afloop wacht de pers op Mike.  
Lammertink vertrekt naar het 

ziekenhuis. Na onderzoek blijkt 
dat hij de wedstrijd heeft 

uitgereden met een gebroken 

sleutelbeen. Na de val in de 
zandbak ging hij nog een keer 

onderuit en raakte daarbij een 
paaltje. 

 
Pech 

 

Wie gaat mee naar NK 

veldrijden in Hellendoorn ? 
Op zondag 10 januari neemt Mike 

deel aan het Nederlands 
kampioenschap veldrijden in 

Hellendoorn. 
De eliterenners starten om 15.00 

uur voor een wedstrijd over één 
uur. Het parcours ligt bij het 

Avonturenpark Hellendoorn. Aan 
de hand van het aantal 

geïnteresseerden bekijkt het 
bestuur hoe we naar Hellendoorn 

afreizen. 
We willen Mike in ieder geval met 

een mooie delegatie gaan 

aanmoedigen. Geef je daarom op 
door uiterlijk zondag 3 januari een 

berichtje te sturen aan 
supportersclub@miketeunissen.nl. 

 
Supportersdag met Mike en 

Frans Maassen 
Op zaterdag 7 november werd de 

jaarlijkse supportersdag 
gehouden bij Partycentrum 

Roelanzia in Ysselsteyn. 
Ploegleider Frans Maassen was 

afgereisd naar Ysselsteyn met de 
mooie LottoNl-Jumbo-

ploegleidersauto. 

 
Alle supporters gingen met Mike 

op de foto. Velen van hen reden 
vervolgens met Mike een tocht 

van ongeveer 45 kilometer. Na 
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afloop stond bij Roelanzia voor 

iedereen een lekkere hap klaar, 
gesponsord door de uitbaters 

Hans en Mia Rongen. 

 

 
Mike, Ger Hermans en Frans Maassen 

 

Daarna was het tijd voor een 
terugblik op het eerste 

profseizoen van Mike. Samen met 
Ger Hermans liet Mike alle 

wedstrijden de revue passeren.  
 

Ook ploegleider (of 

rennersregisseur) Frans Maassen 
gaf zijn kijk op de zaak en deed 

volop mee aan de evaluatie. De 

conclusie over 2015 was helder: 
Mike had een moeizame start 

door eerst een sleutelbeenbreuk 
en  daarna een valpartij in Dwars 

door Vlaanderen. Maar hij kwam 
vanaf juli bijzonder goed terug 

met een overwinning in de Tour 
de l’Ain en het uitrijden van de 

Vuelta. Deze prestaties zijn voor 
een eerstejaars prof toch 

bijzonder! Zowel Mike als Frans 
kijken nu al uit naar het tweede 

profjaar. Nadat zij nog enkele 
interessante vragen hadden 

beantwoord van supporters, werd 

deze geslaagde dag rond 17.00 
uur afgesloten. 

 

Achter de schermen: Hein van Bakel 

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 volgen ze 

hem. 
Op verzoek van Mike schenken we 

in iedere Nieuwsbrief aandacht 
aan deze mensen. Dit maal zijn 

we in Deurne aan tafel geschoven 
bij Hein van Bakel. 

 

 
Supportersdag 2015: Mike en Hein 

 

Wie is Hein van Bakel?  

Hein (1960) woont met zijn 
partner Gerrie in Deurne, waar 

ook zijn wieg stond. Vlakbij het 
'Kleine Kasteel' van de bekende 

arts en kunstschilder Hendrik 



Wiegersma had Heins vader 

'Nardje' (Leonard) een café.  
 

Wielernest Deurne 

Hein en zijn oudere broer Frank 
(1958) maken al vroeg kennis 

met de wielersport. Iedere week 
raken ze onder de indruk van hun 

buurjongens die met schitterende 
racefietsen en glimmende 

reservewielen naar de wedstrijden 
van de RKNWB (de latere NWB) 

trekken. "Ik snoof de wielersport", 
zegt Hein. Aan de zijde van het 

Kleine Kasteel wonen Nico en Wil 
Brouwers, aan de andere zijde 

wonen Pietje, Henk en Toon van 
Bussel. Van deze Deurnese 

coureurs zullen de latere 

beroepsrenners Wil Brouwers en 
Heins broers Frank zelfs nationale 

crosstitels in de wacht slepen. Al 
deze renners zijn lid van de 

plaatselijke wielerclub DTS. Ook 
Frank en Hein melden zich aan en 

maken kennis met legendarische 
bestuursleden als Karel Dekker, 

Harrie Leijsten en Willem van der 
Heijden. 

  

 
Overwinning in NWB-kampioenschap 

voor aspiranten, Oostrum (1975) 

 
's Zondags vertrekken de twee 

jonge renners pas om halfeen 
naar hun wedstrijd, want 

chauffeur/kastelein Nardje 
ontvangt na de mis van halfelf 

eerst de mannen die komen 

'jensen' (een soort beugelen) en 
een borreltje drinken. 

 

 
 

Drukker en fotograaf 
De creatieve Hein leert 

aanvankelijk het vak timmeren op 
de lts, maar kiest daarna voor een 

opleiding aan de grafische school 
in Eindhoven. Een Deurnese 

drukkerij biedt hem na zijn 
opleiding meteen werk aan. 26 

jaar blijft Hein in dienst van zijn 
eerste werkgever. Als Hein na een 

reorganisatie op straat komt te 
staan, gaat hij aan de slag als 

freelancefotograaf bij het 

Weekblad voor Deurne Hij volgt 
enkele vakcursussen en breidt zijn 

werkzaamheden uit. Ook 
ziekenhuis Elkerliek en stichting 

ORO (zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking) maken 

gebruik van zijn diensten. 
"Het werk voor ORO heeft een 

speciale plaats in mijn hart", 
merkt Hein op. 

 

 
Ospel (1973): NWB-kampioenschap 

aspiranten. Theo Peeters (Beesel) wint 

voor Hein en Peter Janssen (Belfeld). 

 
Twee wekkers 

In 2012 mag Hein met enkele 

andere fotografen een exclusieve 
reportage maken als de 



toenmalige koningin Beatrix Het 

Klok & Peelmuseum in Asten 
heropent.  

"Twee wekkers had ik naast mijn 

bed staan … met batterijen. Voor 
mij was het wel erg 'seunt' 

geweest als ik me had verslapen!" 
 

Wielercarrière  
Als Hein 9 jaar is, krijgt hij van 

NWB-secretaris Jan Beckers zijn 
eerste licentie. Als aspirant draagt 

hij de blauw-witte trui van DTS. 
In Haelen rijdt hij voor de eerste 

keer prijs: 10e. Zijn mooiste 
overwinning behaalt hij in 1975 in 

Oostrum. In eindsprint grijpt hij 
bij de aspiranten de 

kampioenstrui door de plaatselijke 

clubrenner en favoriet – de snelle 
Martin Teunissen – te kloppen.  

 

 
Oostrum 1975: Hein NWB-kampioen, 

Martin Teunissen 2e, Frans Terlinden 3e  

 

Hein blijkt een goede renner en 
stapt over naar de grote bond. Hij 

wordt lid van wielerclub De 

Kempen. In 1976 wordt hij 
clubkampioen bij de nieuwelingen 

door de latere professional Johnny 
van Asten te verslaan. Het 

uitgaansleven begint echter te 
trekken en Hein vraagt voor het 

volgende seizoen geen 
amateurlicentie aan. Hij beëindigt 

als junior zijn carrière. 
 

Broer Frank 

De Kempen verliest dan wel een 
renner, maar Hein blijft door de 

goede prestaties van zijn broer 

Frank nauw betrokken bij de 
sport. Veldrijder Frank wordt zelfs 

nationaal kampioen bij de 
militairen (1979), de amateurs 

(1984) en de MTB'ers (1991).  
Hein houdt de plakboeken bij van 

Frank, die ook als beroepsrenner 
mooie resultaten in het veld 

boekt. Een van de vaste 
verzorgers is Martin Teunissen en 

de foto's zijn … van Hein. 
 

 
Hein als lid van DTS 

 

Mooiweerrenner 
Een 'mooiweerrenner' noemt Hein 

zich nu. In de winter zit hij op de 
rollenbank, maar in de zomer 

maakt hij twee keer per week een 
tocht van 75 kilometer. Op 

zaterdag en zondag rijdt hij 
telkens 100 kilometer in het 

gezelschap van de leden van TWC 

De Wekkers. 
 

 
 



Martin en Mike? 

"Als jeugdrenner leerde ik Martin 
kennen bij de NWB. Samen 

namen we ook deel aan de 

befaamde trainingsavonden van 
dinsdag en donderdag. Mike ben 

ik blijven volgen, omdat ik hem al 
vanaf zijn eerste jeugdwedstrijden 

bezig heb gezien. Ik vind wel dat 
ik te weinig wedstrijden van hem 

heb bezocht. Dat heeft onder 
andere te maken met 

fotoreportageopdrachten die ik 
vaak in het weekend heb." 

 

 
Onder de trui van het bergklassement: 

de blauwe Arie den Hartog 
 
Retro 

De laatste jaren ontdekte Hein de 
'schoonheid' van de oude 

racefietsen. Hij bezocht talloze 
wielerbeurzen in Nederland en 

België. Via Marktplaats kwam hij 

een fiets op het spoor met de 
merknaam Arie den Hartog. 

"Toen ik zag dat de fiets 

afgemonteerd was met 
Campagnolo, was ik mee 

verkocht", vertelt Hein. 

Na uren zorgvuldig poetswerk 
stalde hij zijn pronkstuk in de 

huiskamer. En inderdaad, iedere 
wielerliefhebber die van huize Van 

Bakel bezoekt, zal een 
bewonderende blik werpen op dit 

blauwe, stalen ros. 

Arie den Hartog 
Hein gaat later zelfs op bezoek bij 

Den Hartog, die hem uiteindelijk 

een van de weinige zaken schenkt 
die nog herinneren aan zijn 

imposante carrière als 
beroepsrenner: de trui die hij in 

1970 droeg als winnaar van het 
bergklassement van de Ronde van 

Zwitserland. Den Hartog 
debuteerde als beroepsrenner in 

de Franse ploeg van Jacques 
Anquetil. Vier jaar reed hij in 

Franse dienst. 

 

 
Arie den Hartog met Hein en een Arie 
den Hartog 

Van 1968-1970 maakte hij deel 
uit van de Nederlandse ploeg 

Caballero. Als beroepsrenner 
behaalt hij 30 overwinningen. De 

belangrijkste zijn Milaan-San 
Remo (1965) en de Amstel 

Goldrace (1967), Parijs-



Camembert (1964), Ronde van 

Luxemburg (1964), Ronde van 
Catalonië (1966). 

 
Uit het plakboek van Hein 

Tijdens Aries carrière houdt zijn 
zus de plakboeken bij, maar net 

voordat zij deze aan hem wil 
overdragen, verliest zij bij een 

brand alles wat zij van en over 

haar broer heeft verzameld. Na 
zijn wielerloopbaan opende Den 

Hartog een fietsenzaak in Sittard 
waar hij racefietsen verkocht 

onder zijn eigen naam. 

 

 

Tijdens een fietsvakantie in 2015 vond 

Hein in Bedoin, aan de voet van de Mont 

Ventoux, op een ruilbeurs deze 
publiciteitsfoto van de ploeg Caballero. 

Wat verwacht je nog van 

Mikes wielercarrière? 
"Korte uitslagen in klassiekers en 

kleine rittenwedstrijden en beslist 
enkele overwinningen!" 

 
 


