Nieuwsbrief 2015-01
Beste supporter,
Inmiddels is de voorbereiding van Mike al volop aan de gang. Het eerste
trainingskamp in Mojacar is afgesloten. Er werden meer dan 17.000
hoogtemeters gemaakt in tien dagen. Het waren échte werkdagen, op één
dag werden meer dan 220 kilometer afgelegd. Ook de ploegpresentatie in
Rosmalen heeft inmiddels plaatsgevonden.

In februari gaat Mike met LottoNL-Jumbo opnieuw op trainingsstage in
Spanje. Bij terugkomst heeft hij dan nog een week om toe te werken naar
zijn debuut in Kuurne-Brussel-Kuurne op zondag 1 maart. Natuurlijk zijn
we allemaal benieuwd naar zijn optreden daar en zijn rol in de ploeg.
Bestuur
Op donderdag 26 februari komt het bestuur van de supportersclub weer
bij elkaar om de nieuwe plannen voor 2015 te maken. Hebt u ideeën of
suggesties ?Mail ze aan supportersclub@miketeunissen.nl.
Website
De website wordt vanaf januari frequent geactualiseerd. Vanaf maart
zullen we ook van elke wedstrijd een update plaatsen. Houd de website
dus goed in de gaten !
Programma
In februari zal Mike nog niet in actie komen. In maart zal hij in de diverse
Nederlandse en Belgische klassiekers aan de start staan. Hieronder het
programma:
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Kuurne-Brussel-Kuurne
Driedaagse van West Vlaanderen (tot en met 8 maart)
Ronde van Drenthe
Dwars door Drenthe
Nokere Koerse
Ronde van Zeeland Seaports
Dwars door Vlaanderen

Op de website staan alle links en vertrektijden van de wedstrijden waarin
Mike van start gaat.
Mike: "Ik ben tevreden met dit programma voor de eerste maand. Het is
goed om zo de overstap naar de profs gemakkelijker te verteren. De ploeg
verwacht zeker iets van ons in dit soort wedstrijden. Daarin kunnen we
ons laten zien. Het zijn dan ideale koersen om vrij te koersen. In Kuurne
zullen ook Sep Vanmarcke, Morene Hofland en Tom van Asbroek aan de
start staan. Ik zal vooral proberen deze mannen zo ver mogelijk in de
koers bij te staan en veel van hen te leren."
Contributie 2015
In de eerste nieuwsbrief hebben we jullie gevraagd om de contributie over
te maken. Nog niet iedereen heeft dat gedaan.
Wij vragen u om €10, de contributie voor het clubjaar 2015, over te
maken op rekeningnummer NL09RABO0137563353 t.n.v. Stichting
Supportersclub Mike Teunissen

Achter de schermen werkt Thijs van Asten
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 een
van hen.
Dit maal zijn we aan tafel geschoven bij Thijs van Asten.
Ysselsteyn
Thijs (1950) is geboren in Ysselsteyn en woont daar met zijn vrouw Tonny
Smulders aan de Pioniersstraat. Hun dochter Susan en zoon Tom hebben
het ouderlijk huis al geruime tijd verlaten, maar de vier kleinkinderen
zorgen ervoor dat opa en oma niet het idee hebben dat ze in een
seniorenwoning verblijven.
Autowereld
Na de afronding van zijn mts-opleiding in Helmond kreeg Thijs in 1967
een baan als monteur bij het huidige AutoArena in Venray. Hij groeide
door naar werkplaatschef en aftersales manager. Zijn laatste functie was
die van occasionspecialist voor de drie vestigingen.
Na 43 jaar werken koos Thijs ervoor om gebruik te maken van een VUTregeling en verliet de autowereld.

Handige Thijs is zo nu en dan bezig op de boerderij van zijn broer Piet,
waar altijd wel een karweitje wacht of hij klust bij bij dochter en zoon.
Veder biedt hij de helpende hand bij Tourclub Ysselsteyn
(http://www.tourclubysselsteyn.nl/), de Peter Winnen Classic
(http://www.peterwinnenclassic.eu/) en het aanleggen van een
mountainbikeroute tussen Venray en Horst.
Tussen de wielen
Vader Toon nam Thijs in de jaren zestig al mee naar de koersen van de
huidige Nederlandse Wielrenbond (NWB). Op de bromfiets reden ze naar
de wedstrijden waar Guus Willemsen (Venray) aan de start verscheen.
Toch koos Thijs zelf niet direct voor de racefiets. Zoals gebruikelijk in die
jaren ging hij met zijn vrienden bij de Ysselsteynse voetbalclub. Hij
speelde in het 2e en 3e elftal. Driemaal legde zijn team beslag op de
kampioenstitel.
Het wielrennen bleef echter trekken. Hij was zelfs actief op de – in die
jaren populaire – avondzesdaagsen op hometrainers waar de regie
meestal in handen was van Harrie Leijsten en Willem van der Heijden,
twee NWB-juryleden uit Deurne. Thijs bleek ook hier een winnaar.
Het vertrek van een aantal teamgenoten zorgde ervoor dat Thijs op zijn
dertigste toch nog koos voor de fiets. Met o.a. Henk Stevens werd hij in
1983 lid van TWC Oostrum en vroeg hij een NWB-licentie aan voor de
'gentlemen-categorie'. In de jaren tachtig groeide de belangstelling voor
de wedstrijdsport en creëerde de NWB deze categorie voor renners die
nooit in jeugdcategorieën hadden gereden en ervaring wilden opdoen in
wedstrijden.
Kampioen
Thijs bleek over een goed eindschot te beschikken en behaalde
overwinningen in Melderslo, Sint-Joost, Horn. Bovendien werd hij in
Montfort NWB-kampioen (1985). Bij de amateurs reed hij nog mooie
uitslagen bij de NWB en KNWU, maar een overwinning zat er niet meer in.
Ook broer Piet was enkele jaren actief als veldrijder bij de NWB-amateurs.
Hoewel hij zelfs podiumplaatsen behaalde bij de kampioenschappen,
duurde zijn carrière niet lang. Zijn andere hobby, de duivensport, en het
werk op de boerderij vroegen te veel aandacht.
Trainer
De overgang naar KNWU had te maken met zoon Tom, die net als zijn
vader lid werd van Buitenlust (Helmond) en bij de grote bond startte als
jeugdrenner in categorie 6. Vaak stonden ze in dezelfde plaats aan de
start. Na zijn nieuwelingenperiode stopte Tom echter als renner. Thijs
wilde actief blijven bij Buitenlust en behaalde het diploma wielrentrainer
A. Samen met o.a. de onlangs overleden Cor Vriens verzorgde hij tot 2000
de trainingen van de nieuwelingen en junioren.

Toen de familie Poels een bezoek bracht aan de Pioniersstraat met de
vraag welke club voor de zoontjes Norbert en Wout het beste geschikt
was, kwam het antwoord snel: Buitenlust, waar ook Mike en Britt als
jeugdrenners zijn begonnen.
Valpartij
Nadat hij als trainer gestopt was, bleef Thijs actief op de fiets bij de
Tourclub Ysselsteyn. Tijdens een tourtocht met de club liep hij een
gecompliceerde bekkenbreuk op, die een zes uur durende operatie
noodzakelijk maakte. Gelukkig ondervindt hij weinig blijvende gevolgen
ervan, maar hij heeft wel twee metalen herinneringen in zijn lijf zitten.
Peter Winnen
De successen van neef Peter Winnen hebben uiteraard een geweldige
indruk gemaakt. Ome Jan, de vader van Peter, was zelfs de peetoom van
Thijs. Uiteraard zat Thijs een keer in de supportersbus die naar de finish
van de Tour in Parijs ging, een wedstrijd waarin Peter zijn grootste
successen boekte.
"Fenomenaal", noemt Thijs de bezoeken met zijn vrouw en kinderen aan
de Alpenetappes waaraan Peter deelnam.
Op tubes en achter de scooter
Toen Mike na zijn korte voetballoopbaan bij de jeugd ging fietsen,
organiseerden vader Martin al snel met Thijs en WLC Ysselsteyn
jeugdrondes in Ysselsteyn. Thijs' handigheid kwam goed van pas bij de
organisatie en bij het onderhoud van de fietsen.
Nog steeds weet Mike de hobbyruimte van Thijs te vinden. De fiets moet
immers in perfecte staat blijven en de tubes dienen professioneel op de
velgen gelegd te worden.
Geregeld zien de buurtbewoners dat Mike vertrekt voor een trainingsrit
achter de scooter. Aangezien vader Martin moet werken, bestuurt Thijs
de scooter.
Toekomst
Uiteraard hebben Mikes overwinningen al een diepe indruk gemaakt,
maar volgens kenner Thijs staat ons nog meer te wachten. Mike heeft het
in zich om als beroepsrenner de groene trui uit de Tour naar Ysselsteyn te
brengen en klassiekers te winnen als de Waalse Pijl, Luik-BastenakenLuik, Parijs-Roubaix en de Amstel Goldrace.
Ongetwijfeld zal Thijs dan helpen bij de huldigingen in gemeenschapshuis
De Smelehof!

