
  
Hoondert weer een beetje opgeknapt 
  
De rustdag heeft Adwin Hoondert goed gedaan. Zijn maagklachten zijn nog niet 
helemaal over, maar de Zeeuw voelde zich in de zevende etappe van de Dakar 2014 
toch stukken beter dan in de voorgaande. “Het deed nog wel zeer, maar dan zei ik 
tegen mezelf: ‘Even op de tanden bijten’. Er had meer ingezeten, maar met deze 
29ste tijd ben ik best tevreden.” 
  
De proef van 533 kilometer, een lus in de bergen bij Salta, was op zich ideaal voor 
een rallyrijder als Adwin Hoondert. Toch ging hij niet tot het uiterste. “Die 
gravelpaden, dat was wel mijn ding, maar je moest donders goed uitkijken. De 
snelheid lag hoog en er stond maar eens in de pakweg tien bochten een note in het 
roadbook. Ik ben ook nog steeds niet 100 procent fit, dus ik moest ook om mezelf te 
ontzien een beetje voorzichtig zijn.” 
Een keer probeerde Hoondert een truck voor hem in te halen, maar ook daarmee 
was hij snel klaar. “Het was moeilijk passeren door het stof. Eén keer deed ik het 
toch en ik had meteen een ster in mijn voorruit. Ik had onderweg ook al een aantal 
trucks met stukken zien staan. Ik dacht: ‘Dat moet ik niet hebben’. Dat zijn die paar 
seconden tijdwinst me niet waard.” 
Na nog een goede nachtrust in Salta gaat Hoondert vandaag de Andes over. De start 
van de achtste proef is aan de Chileense kant van het hooggebergte. “Het wordt 
weer een lange dag, maar het schijnt niet zo heel moeilijk te worden. Dat is mooi, 
want dan kan ik nog een beetje verder herstellen voor de echt lastige etappes weer 
komen.” 
  
Bijlage: 
Adwin Hoondert in actie in de zevende etappe. Foto: Marcel Vermeij / Rallymaniacs 
 

  

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