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Sinds jongs af aan heb ik de droom gehad om coureur te worden. Vier wielen, een stuur en hoge

snelheid, alles wat te maken had met auto’s vond ik gaaf. Racen, dat wilde ik gaan doen! Alhoewel

dat financieel gezien een onmogelijke opgave leek en mijn ouders in die periode gingen scheiden. 

 

Toen ik oud genoeg was voor een bijbaantje, creëerde ik zelf een mogelijkheid om de stap te maken 

richting de kartsport. Eindelijk kon ik mij inschrijven op een indoor kartschool, behaalde ik al mijn certificaten 

en binnen no time mocht ik na het eerste jaar naar een echt raceteam. Ik werd een officiële rijder voor het 

team Sturgis Racing. Mijn moeder en ik hadden het nog steeds financieel niet zo breed en daarom begon ik 

alleen met trainingen.

 

Na mijn eerste training met het team was het voor mijn coach, Sturgis Lammes, al duidelijk. Hij wilde mij aan 

de start hebben van het volgende race seizoen. “Met nog een paar trainingen kan jij kampioen worden 

volgend jaar” zei mijn coach. Ik kon het niet geloven.

 

Wij wisten niet waar het schip zou stranden (gezien de financiële situatie) en of ik überhaupt het seizoen 

kon uitrijden. Ik besloot mijn vrije tijd volledig in te leveren en begon met vijf dagen werken na schooltijd. 

over rimme “Wij gaan het proberen! Racen!”BIOGRAFIE
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Drie keer per week conditietraining en zelf probeerde ik uit te 

vinden hoe sponsorsamenwerkingen konden ontstaan. Met 

deze aanpassingen en motivatie werd het mogelijk om het

complete kampioenschap te rijden.

 

Na vijf van de zes races kwamen we aan op de finalewed-

strijd in mijn debuut seizoen. Ik werd Vice-kampioen van 

Nederland/België. Nu, één jaar later, sta ik aan de start van 

het NK. Dit is het hoogste niveau van Nederland. Met een 

nieuw team ‘VennickMotorsports’, een snellere kart en goede 

training resultaten, ziet het er erg goed uit voor de komende 

seizoenen. Ik ga er voor de volle 100% voor, oftewel vol gas!

“Het staat er echt goed voor
 en de 

snelheid zit er echt in! ”
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 Nederlands kampioen X30, en als dit lukt met de WK 
ticket het wereldkampioenschap rijden en winnen! (Bij het 
finishen in de top 3 op NK krijg je een WK ticket om deel 
te nemen aan de IAME world finals in Frankrijk Le Mans.

Intreden in de Formule 3. Dit doel heb ik voor mijzelf al 
een tijdje geleden gesteld. Formule 3 in 5 jaar!

Mijn ultieme doel is racen voor mijn werk. Van mijn hobby mijn werk maken. Ik heb natuurlijk 
een voorkeur en dat is namelijk de formule klasses. Formule 3,2 en 1. Maar het rijden in de 

WEC lijkt mij ook een ultiem doel. Kort samengevat. Ik wil van racen mijn werk maken!

KOMENDE JAAR

KOMENDE 5 JAAR

2x
brons

6x
goud

10x
podium

prijzen

2019 - Seizoen niet geëindigd 

GK4 Kartseries Honda 9pk

2018 - Vice  Kampioen

(Debuut jaar)

GK4 Kartseries Honda 9pk

2020 - Nog niet afgerond

NK IAME SERIES NETHERLANDS

DOELEN

2x
zilver

“Ik wil van racenmijn werk maken!”
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aan het woord

Racen is altijd het gene wat ik wilde doen in de toekomst. Ik 

hou van de adrenaline, snelheid, competitie, samenwerking 

met het team en vooral het overwinningsgevoel is 

onbeschrijfelijk. Vroeger kon ik 10x per dag naar de film Cars 

kijken. En dit heeft mij als jonge jonge geïnspireerd. Ik heb 

tegen mijzelf gezegd: Als ik ooit een start nummer mag kiezen, 

kies in nummer 95. Het start nummer van Bliksem. En vandaag 

de dag rijd ik nog steeds met nummer 95 op mijn kart. 

De samenwerking met het team vind ik misschien het beste. 

De banden die je maakt met nieuwe mensen die je ontmoet. 

Werken aan de beste afstellingen, en samen de data 

doornemen om te kijken waar we nog een tiende aan een 

seconde kunnen winnen. Maar waar ik toch de meeste 

energie uit vandaan haal is mijn moeder. Ze heeft na de 

scheiding van mijn vader erg veel zware tijden gehad.

En sinds ik ben begonnen met de sport is zij 

helemaal enthousiast en vrolijk geworden. 

Ze is geïnteresseerd in hoe alles werkt, stelt 

vragen en het heeft mijn band met mijn 

moeder heel erg versterkt. 

Dus kort samengevat, alles wat met racen te 

maken heeft inspireert mij. Vooral de snelheid 

geeft echt een kick. Maar ook alles wat dat 

met zich meebrengt geeft mij energie. Het 

werk achter de schermen. Het geeft mij een 

gevoel dat ik ergens aan werk. Dat ik mijn 

leven nuttig gebruik voor iets waar ik van hou.

“Wij gaan het proberen! ”

“Als ik ooit een start nummer mag kiezen, kies in nummer 95.”RIMME BOLTJES
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EMAIL

TELEFOONNUMMER

Rimme@xs4all.nl

06 15 50 80 52

contact

RIMME BOLTJES
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