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Rimme heeft sinds jongs af aan de grote droom gehad om coureur te worden. Vier wielen, een stuur en 

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

 

Financieel is dit voor een lange tijd niet mogelijk geweest. Toen Rimme oud genoeg was voor een bijbaan-

tje, creëerde hij zelf de mogelijkheid om de stap te maken richting de kartsport. Rimme schreef zichzelf in op 

een indoor kartschool, behaalde al zijn certificaten en binnen no time mocht hij na het eerste jaar naar een 

echt raceteam. Rimme werd een officiële rijder voor het jonge team Sturgis Racing. Na de eerste aantal trai-

ningen met het team was het voor coach, Sturgis Lammes, al duidelijk. Hij wilde Rimme aan de start hebben 

van het volgende race seizoen. “Met nog een aantal trainingen kan jij kampioen worden volgend jaar”.

         

 We wisten niet waar het schip zou stranden gezien de financiële situatie en of Rimme überhaupt het seizoen 

kon uitrijden. Daarom besloot Rimme zijn vrije tijd volledig in te leveren en begon met vijf dagen werken na 

schooltijd. Rimme kreeg een training schema en traint 4x in de week en ging zelf onderzoeken hoe sponsor 

samenwerkingen werken en ontstaan. 

Met deze aanpassingen en motivatie werd het mogelijk om het complete kampioenschap te rijden. 

over rimme “Wij gaan het proberen! Racen!”BIOGRAFIE
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Rimme werd in zijn eerste jaar Vice-kampioen van Neder-

land/België. Rimme heeft nu het punt gemaakt om stappen 

te zetten in kartsport, en met deze stappen uiteindelijk door te 

groeien naar de autosport. 

Ook dit jaar komt Rimme uit voor het team van Sturgis Racing.  

De connectie tussen hem en zijn team is sterk. Samen willen 

ze groots presteren dit seizoen.

“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

3x
brons

6x
goud

11x
podium

prijzen

2019 - 3e 

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. 

Ik zet alles opzij voor dit doel, en ik kijk uit naar grotere 

uitdagingen in de toekomst. Met alle mensen om mij heen 

kunnen we zeker een poging wagen

“Wij gaan het proberen! ”

“Ik hou van adrenalin
e, snelheid,  

competitie, samenwerking met het team  

en vooal het overwinningsgevoel...”

RIMME BOLTJES
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Rimme is een snelle en gemotiveerde rijder die wij met het beste 

materiaal naar voren gaan krijgen in de sterkste velden van 

Nederland en daarbuiten. Samen gaan we voor de beste resultaten! 

STURGIS LAMMES

Rimme is een zeer getalenteerde en vooral gepassioneerde rijder met een 

goed aanpassings vermogen op afstellingen en onverwachte sytuaties.

Kan zeer goed problemen analiseren en aangeven wat hij zou willen in 

een afstelling 

Vaak hebben wij geen woorden nodig en is elkaar aankijken genoeg om te 

weten wat we bedoelen en wat we moeten doen.

Ik ben dan ook enorm trots en voel me bevoorrecht om met hem te mogen 

werken.

RUUD SCHULZ

Coach en Teambaas

Monteur en
    Coach

SPORTFOLIO • RIMME BOLTJES



Ongeveer 2 jaar geleden ging bij ons recyclingsbedrijf de bel van de voordeur, het bleek Rimme te zijn.  

Een stoere jonge knul die zelf het initiatief had genomen om actief naar sponsors te zoeken voor het  

beoefenen van zijn sport. Alhoewel kartracing niet direct in het verlengde ligt van ons sponsorbeleid,  

heb ik Rimme door zijn bravoure de kans willen bieden zichzelf naar een hoger niveau te brengen en  

dat heeft hij gedaan! Rimme komt zijn afspraken na en houdt mij met enige regelmaat op de hoogte van  

de laatste ontwikkelingen en zijn prestaties. ‘Raad eens wie er op het echte formule 1 circuit in Zandvoort  

mocht rijden met de kart’? Krijg ik toegestuurd via Whatsapp met een bijbehorend filmpje en smileys.  

Dit is waarom wij een trotse hoofdsponsor zijn van Rimme. Plezier hebben in je sport en altijd gaan  

voor het hoogst haalbare, Rimme is een echte topsporter!

DAAN GROOTEGOED Sponsor: Schenk Recycling

Als moeder sta ik heel dicht bij Rimme. “Mam, wil je er samen met mij voor gaan?” Dat deden we! 

En nu drie jaar, vele trainingen, wedstrijden en overwinningen later staan we aan het begin 

van een droom die waarheid is geworden. “Als ik rijd is er geen andere wereld”.

Doorzetten, trainen, keihard werken en zijn talent hebben Rimme hier gebracht.

Discipline, Focus, motivatie en Passie voor deze sport gaan hem nog veel verder brengen. 

En ik zal er met hem voor gaan!

RINSKE HOEKSTRA Moeder
Als vader zijnde ben je natuurlijk altijd bevooroordeeld, maar de passie en drive waarme Rimme 

continu bezig is met het verbeteren van z’n presentaties, daar kan ik alleen maar mega trots op zijn!

Wij zijn geen vermogende familie, maar hebben wel 3 kids die we allemaal evenveel gunnen, dus 

heeft hij zelf alles financieel moeten regelen. Maar door het goed oppakken van alle tips&tricks heeft 

hij sponsors weten te vinden, z’n conditie naar hoger pijl gebracht en z’n focus weten behouden...!

Met deze houding zal hij het  zowel zakelijk als sportief, nog erg ver schoppen!

JEANTIN BOLTJES Vader
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EMAIL

TELEFOONNUMMER

Rimme@xs4all.nl

06 15 50 80 52

contact

RIMME BOLTJES

POWERED BY

Join us
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