
OCCASIONS
DODGE W200 PICK-UP
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VAN ROESTHOOP TOT RALLYKANON
Vorm een team en bouw een oude, roestige Dodge W200 pick-up uit 1976 om tot een rally-
waardig scheurijzer. Een schijnbaar onmogelijke opgave, maar dit is toch precies wat negentien 
mbo-leerlingen van het Albeda College in Rotterdam voor hun kiezen kregen. Een technische 
ontdekkingsreis, vermomd als schoolproject. “Maart 2008 moet hij klaar zijn en dan willen we 
er echt rally’s mee gaan rijden.”
Tekst Roland Tameling, foto’s Ronald Tameling en Dexter Bressers

oen we de Dodge hier in de werk-
plaats binnenkregen, was het ding  
niet meer dan een hoop roest. De 

motor was dood en zonder veel moeite 
kon je je vingers door bepaalde plaatwerk-
delen heen steken. Hij was  duidelijk uit 
verschillende auto’s  opgebouwd en tot 
overmaat van ramp was er niet eens een 
linkerportier te bekennen. De gezichten van 
de leerlingen spraken dan ook boekdelen: 
hoe moeten we dit ranzige barrel in 
 hemelsnaam toonbaar en rijdend maken?” 
Met die woorden denkt Arnold Baijens, 
teamleider mobiliteit aan het Rotterdamse 
Albeda College, terug aan de eerste dagen 
van het Dodge-project waar hij en zijn leer-
lingen nu volop mee bezig zijn. Die dag is 
alweer bijna een jaar geleden en sinds die 
tijd is er veel vooruitgang geboekt. De 
roesthoop begint langzaam maar zeker op 
een auto te lijken.
Baijens heeft het Dodge W200-project 
 bedacht als onderdeel van de opleiding 
commerciële bedrijfsleiding. De team-
leider, sprekend met een onmiskenbaar 

Rotterdamse tongval, legt uit: “Op een 
 gegeven moment sprak ik iemand die in 
het bezit bleek te zijn van een antieke 
Dodge pick-up. Hij had echter geen tijd om 
werk te maken van de restauratie, dus 
 opperden we het idee om er een school-
project van te maken.” 
Baijens selecteerde een aantal vierde-
klassers die een team moesten vormen 
om van het project een succes te maken. 
“Veel jongens en meiden hebben deze 
 opleiding gekozen omdat ze wat met hun 
handen willen doen of graag met auto’s 
bezig zijn. Maar het blijft een  commerciële 
opleiding, waarbij hun geleerd wordt om 
een bedrijf draaiende te houden. Ze 
 moeten dus zelf een organisatie op poten 
zetten en die aan het werk houden. 
Sponsors werven, onderdelen zoeken, con-
tacten onderhouden; het hoort er allemaal 
bij. Het is belangrijk voor die gasten om 
gestructureerd te leren werken en daarvoor 
is dit zeker een leuke én goede manier.”

In het diepe
Inmiddels is de eerste lichting klaar met 
school en staat de Dodge onder supervisie 
van een nieuwe groep. Achttien jongens en 
één meisje, allemaal met hun eigen taak. 
De 20-jarige Dico Rek uit Hellevoetsluis is 
directielid en houdt zich vooral bezig met 
de sponsors en documentatie. “Dit is een 
gaaf initiatief en een mooie manier om te 
leren hoe het vak in elkaar steekt. De over-
dracht verliep best moeilijk, omdat wij 
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Her en der liggen gereviseerde onder-
delen klaar om gemonteerd te worden. 
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derde klassers zijn en behoorlijk in het 
 diepe gegooid worden. Eerst deed ieder-
een wel wat, maar wie wat precies deed, 
wist niemand. We hadden geen systeem of 
bedrijfsstructuur, wisten niet van elkaar 
wat onze capaciteiten zijn, en dat is juist 
belangrijk. Als je bezig bent met dingen die 
je goed liggen, lever je beter werk.” 
Het project heeft dus nu al gezorgd voor 
wijze inzichten: “We hebben een heel 
 duidelijke taakverdeling opgesteld. De een 
houdt zich bezig met sponsoring, de ander 
gaat over het magazijn, terwijl een derde 
zich inzet als werkplaatschef. We contro-
leren of iedereen zich met zijn of haar 
 onderdeel bezighoudt en dat werkt goed, 
want we gaan zeker vooruit.”

Initiatief en vindingrijkheid
Een ‘werknemer’ die zich heel nadrukkelijk 
met zijn taak bezighoudt, is de 19-jarige 
Michiel Reijns. Hij is volgens teamleider 
Baijens de beste monteur van de groep en 
richt zich vooral op lastige  onderwerpen 
als de achteras. “Da’s een ver velend ding”, 
verzekert de Bleiswijker met een serieuze 
blik in z’n ogen. “Om hem helemaal goed 
te krijgen, moet je een moer vanaf de 
 buitenkant kunnen vast zetten en da’s een 
rotklus. Daarom heb ik zelf gereedschap 
bedacht en in elkaar  gezet. Uiteindelijk los 
je gaandeweg veel problemen op door 
 eigen  initiatief en vindingrijkheid.” 
“Dat is een uitdaging en tegelijkertijd een 
enorme motivatie”, vult collega-monteur 

Louis Sahangoekhan (19) uit Delft aan. “Je 
ziet en merkt de vooruitgang: je zou zeggen 
dat we nu alleen nog maar bij een gelakt 
chassis staan, maar in werkelijkheid zijn 
we al veel verder opgeschoten. Het is 
 arbeidsintensief, maar betaalt zich terug.”
Voordat het gelakte chassis verder kan 
worden opgebouwd, zijn er nog fl ink wat 
onderdelen nodig. De Dodge W200 is 
nooit in enorme aantallen in Nederland 
geleverd, waardoor (bruikbare) onderdelen 
lastig te vinden zijn. Het speurwerk daar-
naar is de taak van Andrew Verboom (19), 
tevens  verantwoordelijk voor de website 
van het project: www.projectw2006.com. 
De Rotterdammer noemt de zoektocht 
naar onderdelen zwaar en gekmakend. 
“Vooral in het begin was het gebrek aan 
die spullen het grootste obstakel. Gaande-
weg  weten meer mensen van ons project 
af en komt de stroom langzaam op gang.” 
Maar als er eenmaal een onderdeel gevon-
den is, houdt de kwaliteit ervan vaak niet 
over. “We waren bijvoorbeeld op zoek naar 
 goede bladveren. Blijken die dingen dus 
nergens te vinden. Of een stuurhuis: ook 
onvindbaar. Wat doe je dan? Laat je een 
setje komen vanuit Amerika of kies je toch 
voor reviseren? Dit traject is wel heel leer-
zaam, want de school zegt: zoek het zelf 
maar uit!”

Realistisch
Sponsorcontacten zijn heel belangrijk voor 
het project, realiseert ook directielid Nick 
de Jong zich. De Jong, 19 jaar en afkom-
stig uit Piershil, houdt zich vooral bezig 
met sponsoring. “Zonder sponsors zijn we 

Volg het project 
W2006 online!
De leerlingen van het Albeda 
College in Rotterdam zijn behoorlijk 
actief op internet. Op de site 
www.projectw2006.com is het hele 
proces van roest tot rally te volgen. 
Er staan foto’s van de verschillende 
stadia op, waarop de voortgang 
 duidelijk te zien is. Verder kunt u de 
leerlingen live in de gaten houden 
via een webcam, die binnenkort de 
lucht in gaat. 
Bedrijven en sponsors die willen 
helpen, kunnen zich eveneens op dit 
webadres aanmelden.

Dossier

nergens.” De Jong zegt zijn werk groot-
schalig aan te pakken en vooral met het 
oog op de  buitenwereld te werken. 
“Mensen en bedrijven moeten kunnen zien 
waar we mee  bezig zijn. Ik stap vaak 
 gewoon bij bedrijven binnen. De aan-
houder wint, al is dat lastig.” Onder andere 
TCI Cleaning uit Dordrecht (gespecialiseerd 
in het thermisch ontlakken van plaatwerk-
delen) en Kroon Olie meldden zich al als 
sponsor en mede door De Jongs mentali-
teit schaarde ook schokdemperfabrikant 
Koni zich achter het project. De Jong: “Wij 
vinden het geweldig dat Koni zijn speciale 
Heavy Track-schokdempers beschikbaar 
stelt. Maar we kunnen altijd meer hulp 
 gebruiken; als mensen geïnteresseerd zijn, 
kunnen zij een kijkje nemen op én zich 
aanmelden via onze website.
Als alles goed gaat, draaien de leerlingen 
van het Albeda College in maart 2008 de 

laatste boutjes vast aan de Dodge en kan 
de grote truck de weg op. Arnold Baijens 
heeft grote plannen: we willen met de 
Dodge én de leerlingen aan rally’s gaan 
deelnemen. “Ik heb mijn zinnen gezet op 
een klassiekerrally in Engeland, maar ook 
de Tulpenrally en Amsterdam-Beijing lijken 
me fantastisch om te doen. Als de stroom 
aan onderdelen niet plotseling opdroogt, 
moeten we het kunnen halen. Mocht het 
niet lukken, dan zijn wij alsnog tevreden: 
nu zitten die jongelui niet alleen maar 
propjes te gooien in de klas, maar worden 
ze door een leuke, leerzame ervaring klaar-
gestoomd voor de  harde realiteit.” ■

Louis Sahangoekhan met een Dodge 
V8. “Lijkt me prachtig om deze straks 
te horen brullen.”

Voor de restauratie moet dit roestige 
plaatwerk eerst worden ontlakt.

Bijna klaar... De grille van de Dodge is al af. Van links naar rechts: Michiel Reijns, 
Nick de Jong, Dico Rek, Andrew Verboom en Louis Sahangoekhan.

De zoektocht naar de juiste onderdelen 
is moeilijk maar leerzaam.

Michiel Reijns: “Het is een drama om 
de achteras goed te krijgen.”

De onderdelen liggen door de hele 
werkplaats, goed labelen dus.

Probleempje? Ach, maak je toch 
gewoon je eigen gereedschap.


