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Supportersclub Mike Teunissen 

 

Beste supporters, 

 

In deze Nieuwsbrief kunnen jullie 

lezen dat de voorzitterswisseling 

bij onze supportersclub voor 

Gerard Keijsers aanleiding was 

om voor de rubriek Achter de 

schermen te gaan praten met 

Willie en Willem Koonings.    

Prachtige foto's van Hein van 

Bakel geven een impressie van de 

dag dat supporters van Mike naar 

de Ronde gingen. De foto's zijn 

ook te vinden op 

www.miketeunissen.nl . 

 
Voorzitter Hans Teunissen draagt het 

voorzitterschap over aan Willie Koonings 

 

 

 

 

 

http://www.miketeunissen.nl/


Achter de schermen: 

Willie en Willem Koonings

 
V.l.n.r: Willem, Stef, Marjo en Willie 

 

Afscheid Hans en Will 

Vanaf de oprichting van Mikes 
supportersclub hanteerde Hans 

Teunissen met verve de 
voorzittershamer. In de laatste 

bestuursvergadering gaf hij aan – 
net als secretaris Will Smits – dat 

het tijd werd om opvolgers te 

zoeken.  
 

Nieuwe voorzitter 
Tijdens de afgelopen 

supportersdag kon de nieuwe 
secretaris nog niet voorgesteld 

worden, maar wel de voorzitter: 
Willie Koonings uit Ysselsteyn. 

Een goede reden dus om in 

Ysselsteyn eens aan tafel te 
schuiven bij Willie en via een 

soort FaceTime te praten met zijn 
zoon Willem, die momenteel in 

Innsbruck woont. 
 

Mike en Willem 

De opa's van Willem en Mike, 
Wim en Thei,  waren al vrienden, 

net als hun zonen Martin en 
Willie. Het was dan ook geen 

toeval dat Willem vanaf zijn 
jongste jaren veel optrok met 

Mike. Samen gingen ze naar de 
basisschool in het dorp, maar 



Willem koos daarna voor het 

Peellandcollege in Deurne, terwijl 
Mike iedere dag naar Raayland in 

Venray fietste.  

 
De weg naar Innsbruck 

Uiteindelijk voltooide Willem een 
hbo-opleiding in de ICT-richting 

en vertrok uit Nederland. De 
universiteit van Innsbruck bood 

volgens hem immers de beste 
mogelijkheden voor een 

masterstudie. Twee dagen per 
week doet hij bij een plaatselijk 

bedrijf extra ervaring op. 
 

Rugby en liefde 
In het studentenhuis in de 

hoofdstad van Tirol voelt hij zich 

thuis. Als hij uit het raam kijkt, 
ziet hij de bergen waar hij in het 

weekend gaat snowboarden of 
fietsen. Ook op het rugbyveld is 

hij vaak te vinden. Hij speelt in de 
regionale competitie, maar het 

niveau van zijn team is niet hoog. 
In zo'n studentenstad wisselt het 

team namelijk te vaak van 
samenstelling.  

 
 

 

 
Willem (3e van links) als rugbyer 

 

 
Melanie 

In de gezamenlijke keuken van 
studentenonderkomen ontmoette 

hij Melanie, zijn vriendin. 

Onderling spreken ze geen Duits 
of Nederlands, maar Engels. Zijn 

studie hoopt Willem in 2020 af te 

ronden.  
 

 
Mike en Willem 

 

Voetbal 
In de basisschooltijd van de 

kinderen gingen de families 

Teunissen en Koonings 
gezamenlijk op vakantie. 

Voetballen was de eerste sport die 
Willem en Mike gezamenlijk 

beoefenden. Bij SV Ysselsteyn 
was Martin in de lagere 

categorieën hun trainer en 
elftalleider.  

 
Buitenlust 

Iets later dan Mike stapte Willem 
over naar de wielersport. Als 

jeugdleden reden ze in kleuren 
van Buitenlust. Het clubparcours 

in Helmond vormde vaak hun 

trainingsrondje. Op weg ernaar 
toe toonde Mike iedere keer dat 



hij niet te kloppen was in 

kilometerpaaltjessprintjes . Zijn 
demarrages waren niet te 

beantwoorden …  

Aan het jaarlijkse jeugdkamp 
bewaart Willem mooie 

herinneringen. 
Nooit won hij een koers, maar hij 

reed wel vaak prijs. Een tweede 
plaats was zijn beste uitslag. In 

de  uitslag stonden de namen  
Danny van Poppel en Mike 

Teunissen altijd boven Willem 
Koonings, Ysselsteyn.  

 
 

 

 
Willem (rode overschoenen) in de trui 

van Buitenlust 

 

 

 
"Het was klaar!" 

Drie valpartijen zorgden 
uiteindelijk voor een angstgevoel 

in de bochten. In Amersfoort reed 

hij in koppositie, maar een 
tuimeling dwong hem de koers te 

verlaten. De val in de koers in 
Valkenburg – een week later – 

betekende het einde van de 
wielercarrière.  "Het was klaar!" 

Willem gaat weer voetballen in 
Ysselsteyn. De inmiddels geroeste 

fiets wordt nog wel eens gebruikt 
door zus Tamara. 

 
Slechte voorspeller 

Directe contacten met Mike zijn 

nu schaars. Samen zitten ze wel 

in een groepsapp en spelen ze in 
scorito.com waar ze uitslagen van 

wedstrijden kunnen voorspellen. 

Mike blijkt geen goed 
voorspeller… 

 
Voetballers 

Willie Koonings is getrouwd met 
de Meterikse Marjo. Hun kinderen, 

Tamara, Willem en Stef, zijn 
sportief. Alle drie speelden ze 

competitievoetbal. Willie en ook 
Marjo gingen hen  voor als 

voetballer. Marjo speelde bij SV 
Wittenhorst. Willie droeg – net als 

Martin Teunissen - enkele jaren 
de clubkleuren van SV Ysselsteyn. 

De vorige generatie Koonings 

boekte ook successen bij de 
dorpsclub. Drie broers speelden 

tegelijk in het eerste elftal. Wim – 
de vader van Willie – kwam zelfs 

lang uit voor de hoofdmacht van 
Venray.  

 
De Solex van Jan 

Willie zag Martin koersen en ging 
zelfs met Jan Winnen – op de 

befaamde Solex – naar 
wedstrijden van de jonge Peter. 

De koersfiets moest echter nog 
veel jaren wachten op sportman 

Willie.  

 
Op de fiets 

Tot zijn veertigste voetbalde hij 
bij de club in zijn geboortedorp. 

Jarenlang maakte hij deel uit van 
het eerste team. Enkele ernstige 

blessures, zoals een gebroken 
kuitbeen en een gescheurde 

kruisband, maakten het besluit 
gemakkelijker om te kiezen voor 

een andere sport. Met de 
Ysselsteynse fietsgroep De 

Bieësten rijdt hij in de 
zomermaanden op de weg. In de 



winter houdt de groep de conditie 

op peil op de mountainbike. In 
2012  fietste hij met zijn twee 

zonen in 25 dagen naar Santiago 

de Compostela. 
 

 
 

 

 
Willie op weg voor Tour for life 

 

 

 
Ondernemer 

Na de heao en de opleiding tot 
registeraccountant ging Willie aan 

de slag bij de Belastingdienst en 
kort daarna bij de Rabobank. Hij 

bekleedde bij de bank  allerlei 

functies. Zo was hij directeur 
bedrijven in Venray. 

Sinds een tiental jaren is hij 
zelfstandig ondernemer onder de 

naam Koonings Strategisch Advies 
& Actie. Eigenaren van bedrijven 

in de MKB-sector kunnen bij hem 
terecht voor adviezen. Zijn 

achtergrond van bankier, 

accountant en manager draagt 
eraan bij dat hij mag spreken van 

een vaste klantenkring, die hij 

vaak op zijn fiets bezoekt.  
 

Maatschappelijk betrokken 
Ook op diverse andere terreinen 

is en was hij actief. We noemen er 
enkele: de voetbalclub, de 

toneelvereniging, de 
carnavalsclub, 't Zorghuus, de 

Kiwanis, comité Ysselsteyn-
Bonbruck, het dorpsforum. Voor 

al zijn verdiensten voor de 
samenleving kreeg hij afgelopen 

november de APK-plak van de Ald 
Prinse Komeneej in Venray.  

 

Tour for life 
In september 2018 nam hij met 

Willem deel aan de fietstocht Tour 
for life. Deelnemers aan de tocht 

rijden in 8 etappes over 
spectaculaire routes van Italië 

naar Nederland. Van tevoren 
zorgen zij ervoor dat zij via 

sponsoring een behoorlijk 
geldbedrag binnenhalen dat  

bestemd is voor 
onderzoeksapparatuur bij de 

Daniel Den Hoed Stichting van 
Erasmus MC foundation.  

Aanleiding voor deze actie was 

het gegeven dat Willie’s vader 
dertig jaar geleden was overleden 

aan de gevolgen van darmkanker, 
en natuurlijk de uitdaging.  

 
"Een geweldige ervaring! 

De twee Ysselsteyners 
organiseerden o.a. een diner 

show bij Roelanzia  Maar liefst 
150 gasten namen deel aan dit 

viergangendiner. Ze genoten van 
het optreden van  

diverse artiesten (o.a. Stef en 
Tamara, broer en zus van Willem) 



en boden tijdens een veiling op 

diverse artikelen, waaronder een 
Sunweb-shirt van Mike. 

Uiteindelijk leverden de acties van 

Willie en Willem € 8800 euro 
op.De totale opbrengst van Tour 

for life 2018 was ongeveer 1 
miljoen euro. "Het was een 

geweldige ervaring!" besluit 
Willie. 

 

 
Willem in Tour for life  



Supporters op post in Vlaanderen 
 

 

 

 

Zondagmorgen 7 april vertrokken 

bijna twintig supporters vanaf 

clublokaal Roelanzia naar de 

Ronde van Vlaanderen. Zij zagen 

Mike passeren op de Paddestraat 

en na een snelle verplaatsing 

lukte het om ook zijn beklimming 

van de Berendries te volgen. 

In finishplaats Oudenaarde 

vormde een ontmoeting  met Mike 

bij de teambus een mooie 

afsluiting van dagje Ronde. Hein 

van Bakel maakte een mooie 

sfeerreportage. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


