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Heinose rijschool organiseert ook speciale rijtrainingen en motorreizen

KOETSIER rijopleidingen gaat
verder waar een ander ophoudt
Je schakelt een rijschool in als je een auto-, brommer- of motorrijbewijs wilt halen. De
instructeur bereid je voor op het ultieme moment dat je het geleerde in de praktijk moet
brengen. En als het goed is, krijg je dan (als het tenminste mag) een handdruk en kan de
vlag worden uitgestoken. Normaal gesproken eindigt daar het contact met de rijschool.
Niet bij KOETSIER rijopleidingen!
Met het rijbewijs toon je aan dat je de

rijgedrag betekent voor een andere

gevraagde vaardigheden onder de knie

weggebruiker.” Als iets duidelijk wordt,

hebt, maar dat wil nog niet zeggen dat je

dan is het wel dat KOETSIER

de ervaring hebt om overal te rijden. En

rijopleidingen geen rijschool is uit de

daar gaat KOETSIER rijopleidingen verder

categorie dertien in een dozijn. “In de

dan menig ander door naast de gewone

negen jaar dat ik als instructeur in

rijlessen ook een compleet vervolgtraject

loondienst heb gewerkt, stond veel in het

aan te bieden. “Wat te denken van de

teken van zo snel mogelijk rijexamen

Duitse of Oostenrijkse bergen? Niet heel

doen. Om daarna de volgende kandidaat

handig om daar direct helemaal los te

klaar te stomen. Toen ik voor mezelf

gaan”, aldus eigenaar Thomas Koetsier die

begon, nam ik me wel direct voor dat ik

tips geeft over waar je in de regio het best

daarom ook speciale berg- en

niet zo’n leerfabriek wilde zijn. Afwisseling

terecht kunt voor bijvoorbeeld motoren en

bochtentrainingen geeft. “Het zijn

in de lessen en met veel inzicht leren rijden

motorkleding of waar de betere

specifieke situaties waarop je moet leren

hoeft helemaal niet te betekenen dat je

motorhotels te vinden zijn? “Naast de

anticiperen. Zo sta ik tijdens de

meer lessen nodig hebt.” KOETSIER

auto- en motorrijlessen wil ik een

autorijlessen ook regelmatig bovenop een

rijopleidingen predikt kwaliteit en de

compleet pakket bieden. In dat plaatje

rotonde om een leerling vanuit een ander

service gaat verder dan bij welke collega

passen ook de begeleide motorreizen naar

perspectief uit te leggen hoe je moet

dan ook. Want waar vind je een rijschool

de Moezel of de Alpen en de rijtraining

handelen. En – ook belangrijk – wat jouw

die in persoonlijk contact en op de website

voor ouderen en mensen met rijangst.”
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