Rustdag komt als geroepen voor Adwin Hoondert
De rustdag had niet op een beter moment kunnen komen voor Adwin Hoondert, of
het zou vandaag al moeten zijn geweest. De Zeeuw kwam de zesde etappe
ongeschonden maar niet zonder pijn door. Gelukkig voor hem was het maar 156
kilometer en niet door al te ruig terrein, want bij iedere put voelde zijn maag alsof hij
er een stomp in kreeg.
“Ik vond het wel een prima proef om te rijden”, vertelde Adwin Hoondert in het bivak
in Salta, waar de rustdag wordt gehouden. “Mooie, vlakke rallypaden: dat ligt mij
goed. Het was jammer dat ik nog steeds last had van die maagkrampen, zodat ik er
niet optimaal van kon genieten en er niet uit kon halen wat er in principe wel in had
gezeten voor mij. Gelukkig was het redelijk vlak, maar ik heb het toch nog een paar
keer uitgeschreeuwd van de pijn.”
Hoondert kwam met de 40ste tijd door de special en staat nu, halverwege de Dakar,
op een keurige 34ste plaats in het truck-klassement. Hij kan terugkijken op een prima
verlopen eerste week, al kreeg hij niets cadeau. De DAF heeft nog geen krimp
gegeven. “De auto is dik in orde. Er mankeert niet veel aan. De Dakar is toch de
kunst van het heelhouden. Dat is wat de auto betreft gelukt. Er is niet veel aan te
recupereren, zeg maar. Nu ikzelf nog. Het is nu rustdag en kan ik op adem komen.
Even twee goede nachtjes maken en dan kan ik er wel weer tegen.”
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Kijk voor meer informatie en foto's op onze website of volg ons op Facebook
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