
Sponsoring BCiM 
 
Hoe bijzonder was de interesse van de heer Bos om mij als rijder van een relatief onbekende 
sport: het fietscrossen, te gaan sponsoren!! 
Op een dag raakten we aan de praat en ik sprak voluit over mijn grote passie: het fietscrossen. 
Niet alleen het rijden, maar ook het geven van trainingen en bevorderen van de fietscross 
sport is mijn grote doel. Sponsoring in de breedtesport fietscrossen is nog volop in 
ontwikkeling, dus hoe wat moest ik de sponsor nu vragen en wat kon hij mij bieden? 
Natuurlijk vroeg de heer Bos mij om een plan te maken, want zomaar een donatie doen, dat 
was geen optie. Goed, ik zou de komende jaren voor hem rijden en als tegenprestatie zou ik 
optimaal presteren en op mijn shirt zou ik reclame maken voor BCiM. Afgesproken werd om 
jaarlijks te evalueren en te kijken of verdere sponsoring mogelijk was. Na enige tijd stelde de 
heer Bos voor om ook mijn oudste zoon Brian te sponsoren. In dezelfde shirts gingen we 
vervolgens in de regio en zelfs landelijke wedstrijden rijden. Dit werd mede mogelijk 
gemaakt door de ondersteuning van de heer Bos. Bij de sport komt veel kijken, zoals een 
goede fiets, kleding en natuurlijk maken alle reizen naar de verschillende wedstrijden het 
allemaal een behoorlijk kostbare sport. Sponsoring is eigenlijk een must en door deze 
financiële ondersteuning wordt het allemaal mogelijk gemaakt.  
 

 
 
BCIM-Zuid Holland Cup 
 
Al langere tijd was er een wens om in Zuid-Holland met de vier fietscross verenigingen een 
echt kampioenschap te houden. Voor de organisatie van een kampioenschap is geld nodig. 
Hierop werd de heer Bos uitgenodigd om eens te luisteren naar de mogelijkheden voor 
eventuele sponsoring. De interesse was direct gewekt, maar ook hier werd een heus plan van 



aanpak verwacht, waarna overeen werd gekomen dat de eerste twee komende jaren het 
kampioenschap zou worden gesponsord door BCIM, met een optie voor een derde jaar.  

 
 
Doelstelling vereniging 
 
Als trainer, secretaris en rijder ben ik al mijn vrije tijd in de weer met de fietscross sport. De 
vereniging heeft als doelstelling om de kinderen kennis te laten maken met een sport, waarin 
behendigheid, soepelheid, kracht, maar vooral bewegen en veel plezier hebben de 
belangrijkste speerpunten zijn. 
 
De vereniging maakt na de Olympische Spelen, waarin voor het eerst het fietscrossen te zien 
was, een ware groeispurt door. Ook de uitzending bij de regionale zender TV West heeft 
gezorgd voor meer bekendheid van deze geweldige sport. Zie de link:  
http://televisie.westonline.nl/mms_video/2008%252F2807-meetrainen.wmv 
 
Hierbij wil ik de heer Bos bedanken voor zijn bijdrage aan de fietscross sport.  
 
Peter Smits 


