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Alle begin is moeilijk. 
Makkelijker kunnen we het niet maken, 
wel leuker: rijles in een Porsche. 
TEKST: THOMAS BANGMA 

FOTOGRAFIE: RONALD VAN DEN HURK 
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L~~ eren autorijden in een Porsche: het kan tegenwoor-
dig bij autorijschool 'De Barones' in Heilo. Dat 
schreeuwt om uitleg. De Porsche in kwestie is een 

k96 Tiptronic die van een echte Duitse barones is geweest. En het 
L-bord is erop geschroefd door de gepassioneerde rijschoolhouder 
Caspar Boeschoten, die weer kind aan huis is bij Porsche-specialist 
PSNH in Alkmaar. 

Samenwerking 
Deze bijzondere Porsche-rijschool komt voort uit een samenwer-
kingsverband tussen de rijscholen Ladies First en Carrera, die al 
eens zijn onderscheiden als beste rijschool van Noord-Holland. 
En het is Porsche-liefhebber Caspar Boeschoten die op het idee 
kwam het nuttige met het aangename te verenigen. "Ja, natuurlijk 
is het geweldig om autorijles te geven in een Porsche 911, maar het  

allermooiste vind ik de reacties van andere verkeersdeelnemers. 
Zo'n Porsche is van zichzelf al een tamelijk opvallende auto, maar 
het is de combinatie van de 911 plus het L-bord die mensen zeer 
verbaasd doet omkijken", aldus de avontuurlijke rij-instructeur. 
Een zakelijk avontuur is het uiteraard wel een klein beetje, maar 
Caspar van Boeschoten is er vast van overtuigd dat zijn Porsche-
rijschool een doorslaand succes zal worden. Met aanstekelijk en-
thousiasme vertelt hij hoe geweldig het is de gezichten van de totaal 
verraste jongeren te zien als hij voor de eerste les met de Porsche 
voor komt rijden. "Dan zijn de zenuwen ook meteen verdwenen 
en heeft de spanning plaatsgemaakt voor enthousiasme. Zo'n 
eerste les in de Porsche is vaak een cadeautje of een verrassing voor 
een bijzondere gelegenheid.' Alle lessen in de Porsche doen zou 
inderdaad wel een dure grap worden, want er voor een bijzondere 
auto geldt uiteraard een bijzonder tarief (150 euro per uur). 

De rijles zelfis eigenlijk verbazingwekkend normaal. Een 996 met 
automatische transmissie is een uitzonderlijk makkelijke auto om 
je mee door het verkeer te bewegen. Caspar vindt de gelegenheids-
leerling van RSPM dan ook een relaxte maar alerte bestuurder die 
eigenlijk niets fout doet. Hij kan het rempedaal van de dubbele 
bediening dan ook met rust laten tijdens de rit. "Ik ga wel nog 
een extra gaspedaal laten monteren, want met zo'n snelle auto is 
even flink gas geven soms beter dan remmen om een gevaarlijke 
situatie te voorkomen." Hier komt de Porsche-liefhebber in de 
rij-instructeur naar boven. "Oh ja, er moet eigenlijk ook nog een 
sportuitlaat op. Want de leerlingen mogen niet zo veel gas geven, 
maar ze moeten wel goed kunnen horen dat ze in een Porsche 
rijden!' RS 

www.rijschooL-debarones.nt 
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