
 

  
Adwin Hoondert superblij aan de finish 
  
Adwin Hoondert was de laatste dagen van de Dakar 2014 al hieperdepiep, op het podium in 
Valparaíso ging de Zeeuw helemaal uit zijn dak. Vorig jaar viel hij al vroeg uit in een, zo bleek, 
relatief makkelijke Dakar, in de zware editie van 2014 haalde hij de finish wel. “Daar ben ik 
superblij mee.”  
  
Zelfs van de laatste etappe had Hoondert nog genoten. “Een erg leuk proefje”, vond hij. Risico’s nam 
hij niet, maar de laatste dag leverde hem toch nog een plaats winst in het klassement op. Leuk voor 
de statistieken, maar niemand die er over een paar weken nog naar zal vragen, weet Hoondert. 
Finishen, daar gaat het om en dat was de Zeeuwse equipe gelukt. 
Na de deceptie van een jaar geleden, toen Hoondert totaal onvoorbereid aan de start verscheen en na 
twee dagen uit de wedstrijd lag, was het dit jaar heel anders. Hoondert bereidde zich gedegen voor, 
deed ervaring op, kocht een nieuwe truck en zette zelf een assistentieteam op. Het ging in de Dakar 
niet allemaal vanzelf, Hoondert kreeg het niet cadeau, maar de DAF stond keurig iedere avond in het 
bivak. 
  
Hoondert reed een regelmatige rally en hobbelde overal zonder grote problemen door. Scheurende 
velgen waren lastig en haalden de snelheid er een beetje uit, maar misschien was dat maar goed ook. 
Navigator Peter van Stee was een dag letterlijk en figuurlijk de weg kwijt door oververmoeidheid en 
Adwin Hoondert zelf werd dagenlang gekweld door maagkrampen en diarree. Zeven kilo lichter stond 
hij op het podium. “Nu nog twintig kilo en dan ben ik weer een knappe vent”, lachte hij. “Wat een 
beleving om dit mee te maken en om hier te mogen zijn. Nu gaan we een serieus feestje bouwen. Dat 
hebben we wel verdiend, dacht ik zo.”    
  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
etappe 35 47 36 31 39 39 29 31 36 36 28 24 26 
klassement 35 43 38 33 33 33 34 33 36 35 33 35 34 

  
  
De foto in de bijlage is rechtenvrij te gebruiken met vermelding 
Marcel Vermeij / Rallymaniacs 

  

 Kijk voor meer informatie en foto's op onze website of volg ons op Facebook 
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