Review van Jonne:
Ik heb altijd met veel plezier rijles gehad van Nico Aperloo.
De reden dat ik bij zijn rijschool een lessenpakket heb genomen is door het feit dat Nico
bekend staat als iemand die veel ervaring heeft op het gebied van faalangst en mensen
die het moeilijk vinden om te handelen in stress situaties.
Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je
het begreep.
Uiteraard was het ook altijd gezellig en is Nico altijd in voor een praatje, dus saai waren
de ritjes met hem nooit! Ik heb ontzettend veel geleerd van hem en raad hem dus ook
zeker aan als rijles leraar!

Review van Ashley:
Het waren erg gezellige rijlessen!
Ik heb eerst een les bij iemand anders gevolgd.
Daarna bij Nico…. en dan merk je hoe leerzaam en gezellig Nico de rijlessen geeft.
Nico is volledig te vertrouwen, al laat je je stuur los….., hij vangt je op.
Ook weet hij precies wat het belangrijkste is om veilig te kunnen autorijden.
Bijvoorbeeld het bewust……. kijken, daar hamert hij dan ook erg op.
Maar ..... Dan slaag je natuurlijk ook in een keer!
Groetjes
Review van Beata:
Beste Nico,
Nico heeft mij in korte tijd leren rijden zoals het geen ander instructeur gelukt is.
Met veel aandacht voor mijn zwakke kanten, en met veel goede tips ben ik meer
zelfverzekerder gaan rijden met als gevolg het op 19 dec. behalen van mijn rijexamen.
Nico kijkt naar wat je echt nodig hebt om te kunnen slagen en past daar zijn lesmethode
op aan.
Voor Nico ben je zeker geen nummer zoals bij andere grote rijscholen maar een individu
met elk zijn/haar eigen aandacht punten.
Kortom een hele fijne rijschool met een goede rijinstructeur.
Nico is heel gezellig, betrokken en zeer professioneel.
Daarom zou ik zeggen dat Nico echt Top is en een echte aanrader.
Groetjes,....Beata

Review van Charlotte:
Ik heb vijftien tot twintig lessen van Nico Aperloo gehad. Deze lessen heb ik als prettig
ervaren en bij Nico heb ik echt de fijne kneepjes van het autorijden geleerd!
Bij mijn eerdere rijschool zat ik altijd met stress achter het stuur en heb ik niet goed leren
vooruitkijken in het verkeer.
Nico heeft ervoor gezorgd dat ik relaxt achter het stuur zit en leerde ik eindelijk goed
vooruitkijken in het verkeer.
Rijschool Nico Aperloo staat voor goed en veilig leren autorijden in het tempo van de
leerling. Ook wanneer je last van stress of zenuwen hebt tijdens het autorijden ben je bij
Nico Aperloo aan het goede adres.
Charlotte Peterse

Review van Daan:
Ik ben begonnen met rijlessen bij Rijschool Aperloo in Odijk.
Zodra ik begon met rijlessen kwam ik bij Nico Aperloo in de leer die mij al gauw en snel
de weg op hielp. Je leert een hoop leuke trucjes waar je na de rijlessen ook echt erg
veel aan hebt!
Na een aantal lessen vertelde Nico mij dat het tijd werd om mijn Theorie examen te
halen. Tijdens het rijden leerde ik ook al een hoop theorie van Nico aan de hand van
een aantal goed uitgetekende voorbeelden welke hij ook standaard bij het praktijkboek
gaf.
Na het behalen van mijn theorie examen moest ik nog een aantal lessen volgen voor ik
mijn tussentijdse toets mocht doen van Nico. Nico rade de toets aan op het moment dat
hij ook daadwerkelijk dacht dat ik hier klaar voor was.
Na het doen van de tussentijdse toets kreeg ik een aantal puntjes waar ik op moest
letten. Deze puntjes nam ik nauwkeurig met Nico door en na flink hieraan te hebben
gewerkt werd het tijd voor mijn praktijkexamen welke ik met vlag en wimpel haalde.
Nu ik eenmaal een paar maanden zelf rijd merk ik hoeveel je aan de trucjes en kunstjes
van Nico hebt. Het goed in de verte kijken en de bocht door kijken, het zo om je heen
kijken dat je bijna heel vroeg kan inschatten wanneer het verkeerslicht op groen springt.
Het goed leren parkeren, door in te schatten hoe je het beste je auto prima en makkelijk
kunt inparkeren.
Zelf ben ik heel erg tevreden over de manier waarop Nico Aperloo mij les heeft gegeven
en ik merk ook hoeveel ik eraan heb nu ik zelf op de weg Rijd.
Nico houdt goed rekening met de manier waarop je dingen in je opneemt. Indien hij het
idee heeft dat je moeite hebt met het in je opnemen van zijn uitleg, dan ziet hij het als
een uitdaging om het op zo’n manier uit te leggen, dat je makkelijker en op je eigen
manier kan leren.
Wat mij betreft een prima leraar voor de techniek van het autorijden en een zekere
aanrader!

Review van Philip:
Toen ik bij Nico voor het eerst ging lessen, werd mijn aanvankelijk ietwat eigenwijze
houding jegens het autorijden en betreffende (verkeers) regels binnen ''no-time''
overmeesterd door de rustige doch zelfverzekerde en ervaren kijk van Nico.
Voordat ik bij Nico ging lessen, had ik namelijk al een stuk of 8 lessen gehad bij een
andere rijschool en daarmee dacht ik mijzelf al vrij ervaren te kunnen noemen.
Echter werd al snel door Nico geconstateerd dat dat niet het geval was en dat er nog
redelijk veel moest gebeuren; hier zag ik op het begin tegenop, maar met iedere les ging
het steeds beter.
Ik heb heel veel gehad aan Nico's geduld met mij en zijn duidelijke manier van
uitleggen, hierdoor begon ik het autorijden steeds leuker te vinden en ging het
bovendien ook steeds beter en beter. Ik zou dus zeggen: wil je een fijne, geduldige,
gezellige en goede leraar in het autorijden?
Ga dan lessen bij autorijschool Aperloo!

Review van Sander:
Nico,
Nadat ik via een vriend had gehoord hoe goed Nico was, besloot ik mijn rijlessen bij hem
te nemen, met resultaat!
Nico heeft me in heel korte tijd zo goed leren rijden dat het examen bijna ontspannend
was.
Ik slaagde en dankzij Nico kon ik twee weken later op de Australische stranden
cruisen!
Niet alle lessen zijn feestjes, maar Nico is consequent en oplettend, en daar leer je echt
van, ook al merk je dat soms pas later.
Al met al kan ik iedereen aanraden om je rijbewijsje bij rijschool Aperloo te halen!
Succes gegarandeerd!

Groetjes, Sander

Review van Nanda:
Tien jaar geleden heb ik mijn rijbewijs gehaald omdat dat er een beetje bij hoorde als je
18 was. Daarna nooit echt een auto nodig gehad en dus niet meer gereden.
Nu heb ik voor mijn werk een auto nodig. Het leek me echter niet verstandig om zonder
meer weer achter het stuur te gaan zitten. Zodoende bij Nico Aperloo aangeklopt voor
een opfris/bijspijkercursus. De eerste les gezamenlijk bekeken wat weet en kun je nog.
Voor mij een ramp want ik wist wel wat ik moest doen maar kon niet alles tegelijk
(sturen, schakelen en op overig verkeer letten). Gelukkig had ik dit snel genoeg weer in
de vingers. Zo hebben we eigenlijk elke les gezamenlijk ingepland en rij ik nu alweer
een paar maanden in mijn eigen auto rond.
Nico probeert je zoveel mogelijk op je gemak te stellen en niet meer te laten doen dan je
aankan. Ook kent hij voor de bijzondere verrichtingen verschillende truckjes om
eventuele fouten vlot te corrigeren. Hij heeft mij met tien rijlessen weer voldoende
zelfvertrouwen gegeven om zelf met de auto op stap te gaan. Zijn enige nadeel is dat
hij af en toe teveel kletst, maar dan moetje hem gewoon vragen om zijn mond dicht te
houden ha ha.

