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Wie ben ik 

Mijn naam is Mika Bison, 16,5 jaar oud en ik woon in de prachtige Hoeksche Waard in Oud-Beijerland. 

Ik ben vernoemd naar een grote F1 racecoureur namelijk Mika Häkkinen, gegeven door mijn ouders 

die grote autosport liefhebbers zijn. 

Ik ben in 2022 begonnen met de leer/werk opleiding bij Techniek College Rotterdam en autobedrijf 

Ames als autotechnicus om zo ook de ins en outs van motortechniek onder de knie te krijgen. Dat 

maakt het makkelijker met racen als je met je monteur hierover kan communiceren.  

In 2015 ben ik begonnen met indoor karten bij Kart Centre Roosendaal en later outdoor karten bij Kart 

Centrum Lelystad. Ik leerde de kneepjes van het vak van verschillende coaches die beide vele prijzen 

over de hele wereld hebben gewonnen.  

In 2022 heb ik me voorbereid op de autosport, middels leerling monteurswerk bij X-Pect Motorsport 

tijdens de Ford Fiesta Sprint cup en kroop ik zelf meerdere keren achter het   stuur van een Peugeot 

106 tijdens de NXT Junior Autosport Cup. Daarnaast heb ik in december mijn Knaf EU licentie 

gehaald en zat ik bij de top 3 van deze lichting.  

 

Wat heb ik tot nu toe bereikt: 

- 2018: Vier verschillende kampioenschappen = 17 podiumplaatsen, KCR Kids Kartcup P2 en 

Rookie Kampioen in het Nederlandse Kampioenschap Huurkarts. 

- 2019 en 2020 GK4 de top 10 behaald in de Formula Honda 9pk klasse. 

- 2021 NXT Dutch GP verschillende top 3 prestaties behaald in de Super Cadet 9pk klasse, 

algemeen klassement P4.  

- 2022 NXT Junior Cup, 2 podiumplaatsen (P2 – P1) en in het Kampioenschap P2. En een 

halve seizoen GK4 Iame X30 Senior Nationaal (beste resultaat P8). 

 

Wat wil ik bereiken: 

- Top 6 bij de Rookie kampioenschap Peugeot 206 GTI Cup 2023. 

- Top 15 algemeen kampioenschap Peugeot 206 GTI Cup 2023.  

- Door groeien binnen de top van Nederlandse autosport in 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Mijn doel voor 2023 
Door hard te werken en nooit op te geven ga ik mijn droom navolgen. De kartsport verruilen voor de 

autosport. Ik zal meestrijden in de Peugeot 206 GTI Cup! 

De DNRT Peugeot 206 GTI Cup is de Nederlandse instapklasse en wordt ook wel het junior 

racewagentje genoemd. In deze klasse rijden er ruim 40 auto’s per wedstrijd en wordt er gereden op 

circuits zoals Zandvoort, Assen en Zolder.   

 

Speciaal voor de debutanten in de autosport is er een rookie kampioenschap. Mijn doel voor 2023 is 

om in de top 6 van het rookie kampioenschap te eindigen en mee te strijden met de top 15 van het 

algemeen klassement. DNRT Peugeot 206 GTI Cup is actief op social media en verzorgen een 

raceverslag op hun website van de races.  

 

Kom bij team Bison Racing 
Mijn doelstelling is een sportieve samenwerking creëren voor sponsors, relaties en geïnteresseerden 

in de autosport. Een win-win situatie zowel voor rijder als sponsor. Samen de passie delen voor de 

autosport en samen de strijd naar het podium ervaren.  

 

Netwerk events 
Ik wil mijn sponsoren en haar genodigden graag meenemen in mijn wereld en jullie kennis laten 

maken met de racerij. Dit wil ik graag in twee events gaan organiseren. 

Event 1: Kart experience hier leren jullie de kneepjes van het vak.  

Event 2: Netwerken, op deze dag stappen jullie bij mij in de auto en beleef zo de adrenaline en g-

krachten van heel dichtbij. Op deze dag kunnen alle sponsoren netwerken onder het genot van een 

hapje en een drankje. Daarnaast zijn jullie altijd welkom om live alle wedstrijden te komen kijken en mij 

aan te moedigen. 
 

Bereikbaarheid                                                                                                         

Ik heb diverse social mediakanalen, 

zoals Facebook, Instagram en LinkedIn 

om zo meer volgers te creëren en mee 

te nemen in mijn avontuur. Ook staan 

er regelmatig raceverslagen in de 

lokale media. Zo zorg ik voor maximale 

publiciteit voor mijn sponsoren. 

Daarnaast zal ik op de paddock lopen 

met een soft shell/polo aan waar al mijn 

sponsoren met hun logo’s op worden 

vernoemd.  

 

Instagram: bison.racing 

Facebook: bisonracingkarting 

LinkedIn: Mika Bison 

Website: www.bison-racing.com 



 
 
 
 
 
 

SPONSORMOGELIJKHEDEN

 

Dankzij mijn sponsoren staat de auto er iedere wedstrijd perfect bij. Kan ik veel trainen om 

steeds beter te worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om mij te ondersteunen in mijn 

strijd richting het podium.  Uiteraard sta ik open voor uw eigen suggesties waarin ik uw bedrijf 

kan helpen in promotieactiviteiten. Ongeacht welk pakket u kiest, u bent altijd welkom om mij 

live te zien racen.  

 

*Pakket Bronze: € 300   *Pakket Silver: € 500 

Uw logo 2x 15x5 cm op mijn Peugeot  Uw logo 2x 15x5 cm op mijn Peugeot 

2 tickets voor het netwerkevent   2 tickets voor het Kart experience event* 

Uw logo vermeld op de website   2 tickets voor het netwerkevent 

Uw logo vermeld op social mediakanalen  Uw logo vermeld op de website 

       Uw logo vermeld op social mediakanalen  

Uw logo op de arm van mijn soft shell jas/polo 

   

   

 *Pakket Gold: € 1000    *Pakket Platinum: € 1500 

Uw logo 2x 45x15 cm op mijn Peugeot  Uw logo 60x20 cm prominent zichtbaar Peugeot  

2 tickets voor het Kart experience event*  4 tickets voor het Kart experience event* 

2 tickets voor het netwerkevent   4 tickets voor het netwerkevent 

Uw logo op de borst van mijn soft shell jas/polo Uw logo groot voorkant van mijn soft shell jas/polo 
 

Uw bedrijfslogo met voorstellen op mijn Uw bedrijfslogo met voorstellen op mijn  

bedrijven pagina op mijn website  bedrijven pagina op mijn website 

Uw logo vermeld op mijn social mediakanalen Uw logo vermeld op mijn social mediakanalen 

 
* Kartevent is o.v.b. van aantal aanmelding sponsoren. 

** U krijgt een sponsorcontract waar alle afspraken zijn vastgesteld. Maatwerk is uiteraard ook mogelijk.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

CONTACT GEGEVENS 
 

Bison Racing team bestaat uit de volgende personen: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Mika Bison – Driver Peugeot 206  Senna Bison – Driver Go-Kart Honda 9pk 

 

 

 

                   
John Bison – Mechanic Go-Kart  Judith Bison – Public Relations 

 

 

Bent u enthousiast geworden en wilt u meer weten over sponsoring?  

U kunt ons bereiken via: 

 

 

E-mail:  info@bison-racing.com 

Website:  www.bison-racing.com  

Telefoon: +316 10377027 (Judith Bison) 

Telefoon:  +316 34956623 (John Bison) 

Telefoon: +316 15496846 (Mika Bison) 

 

mailto:info@bison-racing.com
http://www.bison-racing.com/

