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 Werken aan mijn eigen pick up truck in Ohio 
 
  



   
Toen we in Juneau op vakantie waren zijn 
we twee dagen bij vrienden geweest die 
op “Horse Island” wonen. Om dit eiland 
te bereiken moet je 20 minuten varen. 
Deze familie heeft hier in het najaar een 
huis gekocht en wonen hier nu het hele 
jaar. Ze gebruiken een paar uur per dag 
een generator om 4 uur  stroom op te 
wekken en vangen regen water op voor 
hun water voorziening. Ze hebben een 
hout kachel om hun hut warm te stoken. 

Ze wilden graag een moestuin aan leggen en daarvoor vroegen 
ze hulp aan ons om te helpen met het vrijmaken van een stuk 
land. Ik heb met de zaag machine veel bomen omgezaagd en 
daarna met de graaf machine de wortels verwijderd.  

Toen we in Juneau op vakantie waren zijn 
we twee dagen bij vrienden geweest die op 
“Horse Island” wonen. Om dit eiland te 
bereiken moet je 20 minuten varen. Deze 
familie heeft hier in het najaar een huis 
gekocht en wonen hier nu het hele jaar. Ze 
gebruiken een paar uur per dag een 
generator om 4 uur stroom op te wekken en 
vangen regen water op voor hun water 
voorziening. Ze hebben een hout kachel om 
hun hut warm te stoken. 

 



 
 
 

 
 
  

Mijn opa heeft een vriend die een metaal bedrijf heeft: “Omega mechanical design in 
Bluffton”. Ik heb hier een rondleiding gehad en dat was heel erg interessant. Ze 
maken machines die in  bijvoorbeeld auto fabrieken worden gebruikt.  
 

Ik mocht aan  
de standaard 
van 1 van de 
machines 
lassen. Dat 
was heel erg 
leuk. 
 

Op 9 mei ben ik van Alaska naar Ohio gevlogen. 

Ik mocht aan de 
standaard van 1 van 
de machines lassen. 
Dat was heel erg 
leuk. 

 



Dit is een 1975 Jaguar XJ6 en deze auto heb ik gekocht voor 
onderdelen in mijn pickup truck. Samen met mijn opa heb ik de 
motor en het onderstel uit deze auto gehaald. Hier heb ik heel 
veel van geleerd en het was heel leuk om met mijn opa samen te 
werken.  
 
De auto stond al een paar maanden in de stal en toen we eraan 
begonnen te werken vonden we een nestje met poesjes in de 
achterbak.  



  
Dit is mijn 1948 Ford F1 pickup truck. Een vriend van ons heeft deze truck in Montana 
gevonden. Andere vrienden hebben de truck naar Ohio gebracht en hier heb ik tijdens mijn 
stage aan kunen werken.  

De originele motor van de pickup zat in de achterbak 
van de auto en die hebben we weer in de truck 
gemonteerd. Zoiets heb ik nooit eerder gedaan dus 
dat was heel leerzaam. We hebben de motor zelfs 
weer aan de praat gekregen nadat we veel 
onderdelen moesten vervangen. 
Het bankje heb ik bij de sloop gevonden en omdat het 
niet pasten moest ik de steunen aan de onderkant 
veranderen en lassen.  
We hopen dat ik deze truck naar Nederland kan 
verschepen om hem verder af te maken.  



 
 
 
  

Een kennis van mijn opa heft een 
grote maisplanter en daar mocht ik 
een ochtend op mee. Deze tractor 
heeft een GPS system en het was 
heel interessant om mee te rijden. 
 
Op de onderste foto ben ik mijn oom 
aan het helpen. Hij is een 
timmerman en ik heb hem drie 
dagen geholpen om een plafond te 
maken in een grote ruimte die 
ingericht zal worden als een fitness 
ruimte. We moesten lange planken 
bevestigen met een niet pistool. Het 
was heel leuk om van mijn oom te 
leren, maar het waren wel lange 
dagen want we werkten van half 8 
tot 5 uur.  



 
Hier zijn een paar foto’s van een school die helemaal gericht is op lassen. 
Er waren veel verschillende las apparaten aanwezig en de docent was een 
ervaren lasser die aan een olie en gas pijp lijn heeft gewerkt. Hij geeft nu 
les op deze school en heeft me alle apparatuur laten zien.  

Ik wil de school hartelijk bedanken voor deze gelegenheid om mijn stage in de States 
te doen. Door deze stage heb ik geleerd om doelen te zetten en hard gewerkt om 
deze doelen te behalen. Ook aan discipline en doorzetten heb ik hard gewerkt. 
Samenwerken met anderen vind ik leuk vooral als zij ook hard werken en dezelfde 
doelen willen bereiken. Het was ook heel leuk en leerzaam om in andere bedrijven 
een kijkje te nemen. Het maakte de stage heel afwisselend. 


