
IQUIQUE - Martin van den 
Brink is de grote verliezer van de 
zesde etappe. De Harskamper 
kreeg te kampen met een kapotte 
turbo en verloor ruim drie uur. 
Een topklassering zit er niet 
meer in voor de rijder van Mam-
moet Rallysport.

Op 70 kilometer voor heteinde 
kwam Vanden Brink stil te staan. 

,,De turbo was kapot. We hebben 
gewacht op snelle assistent Pascal 
de Baar en zijn monteurs. Een tur-
bo vervangen kost 2½ uur. Het is 
jammer, maar het hoort er bij,’’ al-
dus Van den Brink, direct na het 
einde van de proef. De Mamoet 
Rallysport rijder kwam met 3 uur 
1 minuut en 58 seconden achter-
stand binnen. ,,We zitten nog in de 
race. Dat is het belangrijkste.’’ In 
het algemeen klassement is Van 
den Brink nu 19e. 

Nikolaev heerst
De Rus Edoeard Nikolaev heerst 

bij de trucks in de Dakar Rally. Hij 
won vrijdag voor de derde keer op 

rij de etappe bij de vrachtwagens. 
De rijder van Kamaz was in de 
proef van Antofagasta naar Iqui-
que in Chili ruim vijf minuten 
sneller dan zijn landgenoot Airat 
Mardeev, eveneens de bestuurder 
van een robuuste Kamaz. Andrej 
Karginov maakte het podium vol-
ledig Russisch. De winnaar van 
vorig jaar arriveerde in zijn Ka-
maz op meer dan tien minuten als 
derde.

Gerard de Rooy, kansloos voor 
een goede eindklassering, waagde 
een poging om de etappe te win-
nen. De Brabander (Iveco) moest 
genoegen nemen met de vierde 
plaats. Nikolaev heeft riant de lei-

ding in het klassement. Zijn voor-
sprong bedraagt 13.38 minuten.

Nasser Al-Attiyah heeft de lei-
ding bij de auto’s verstevigd. De 
coureur uit Qatar boekte zijn der-
de etappezege. Hij was in zijn Mini 
net iets eerder aan de finish dan de 
Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers 
(Toyota), namelijk 37 seconden. De 
Spaanse titelverdediger Nani 
Roma (Mini) werd derde. Al-At-
tiyah heeft 11.12 minuten voor-
sprong op De Villiers.

Bernhard ten Brinke liet zich 
wederom van voren zien. De sterk 
rijdende coureur uit Zeddam reed 
zijn Toyota Hilux naar de zesde 
plaats. Hij schoof op naar de vijfde 

plaats. Hij verdrong Erik van 
Loon, die in de proef naar Iquique 
als negende eindigde, van die po-
sitie.

De Portugese Helder Rodriguez 
won bij de motoren. Klassements-
leider Joan Barreda (Honda) deed 
het rustiger aan en werd zesde. De 
Spanjaard liep wel een kleine 
twee minuten uit op landgenoot 
en titelverdediger Marc Coma 
(KTM), die als achtste eindigde. 
Coma ligt nu 12.27 achter.

Hans Vogels werd op 26 minuten 
van de winnaar 19e. Die plaats 
heeft hij nu ook in het klassement. 
De motorrijders hebben vandaag 
een rustdag.

Arrestatie Koolen na 
rit op verboden grond   

ANTOFAGASTA (ANP) - De Ne-
derlander Kees Koolen, deelnemer 
aan de Dakar Rally bij de quads, 
heeft donderdag even vastgezeten 
in Chili omdat hij door een be-
schermd archeologisch gebied was 
gereden. Na ondervraging door de 
politie werd hij vrijgelaten, zodat 
hij vrijdag weer kon starten in de 
zesde etappe.

Koolen ging in de fout in de vijf-
de etappe van Copiapo naar Anto-
fagasta. Hij raakte samen met de 
Italiaan Matteo Cassucio van de 
route en belandde op heilige en 
verboden grond in de Atacama-
woestijn van Chili: de weg waar-
over Chileense soldaten tijdens de 
oorlog met Peru tussen 1879 en 
1883 marcheerden.

,,Natuurlijk hebben we het niet 
met opzet gedaan,’’ meldde Cassu-
cio.

De tocht van vrijdag liep voor 
Koolen uit op een sof. Hij moest de 
rally staken door technische pro-
blemen aan zijn quad.

Zesde etappe, Antofagasta - Iquique (Chl).

Motoren, 318 km: 1. Rodrigues (Por) 
Honda 3.40.10, 2. Price (Aus) KTM op 
1.10, 3. Gonçalves (Por) 1.42, 4. Quin-
tanilla (Chl) KTM 6.11, 19. Vogels/KTM 
26.00, 24. Verhoeven/Yamaha 29.15.
Algemeen klassement: 1. Barreda 
21.38.35, 2. Coma (Spa) KTM 12,27, 3. 
Gonçalves 17.12, 4. Quintanilla 29.57, 
5. Price 33.44, 6. Rodrigues 36.04, 19. 
Vogels 2.08.10, 25. Verhoeven 2.50.30.

Auto’s, 277 km: 1. Al-Attiyah (Qat) Mini 
2.37.18, 2. De Villiers (ZAf) Toyota 0.37, 
3. Roma (Spa) Mini 1.24, 4. Gordon (VSt) 
Gordini 1.45, 6. Ten Brinke (Ned) Toyota 
8.04, 9. Van Loon/Mini 12.18.
Algemeen klassement: 1. Al-Attiyah 
19.30.44, 2. De Villiers 11.12, 3. Alrajhi 
(SAr) Toyota 28.44, 4. Holowcycz (Pol) 
Mini 1.00.53, 5. Ten Brinke 1.04.23, 6. 
Van Loon 1.06.43.

Trucks, 277 km: 1. Nikolajev (Rus) Ka-
maz 2.54.28, 2. Mardejev (Rus) Kamaz 
5.37, 3. Karginov (Rus) Kamaz 10.40, 
4. De Rooy (Ned) Iveco 11.31, 5. Sot-
nikov (Rus) Kamaz 12.44, 8. Stacey/
Iveco 30.28. 10. Wuf van Ginkel, GINAF, 
39:22; 15. Jos Smink, GINAF, 58.08; 23. 
Edwin van Ginkel, GINAF, 1.31.32.; 42. 
Martin van den Brink, Renault, 3.01.58.
Algemeen klassement: 1. Nikolajev 
18.10.46, 2. Mardejev 13.38, 3. Kar-
ginov 38.16, 4. Sotnikov 58.41, 5. Vi-
azovitsj 1.16.44, 6. Loprais (Tsj) MAN 
1.33.12, 7. Stacey 1.43.36, 8. Van 
Vliet/MAN 2.11.37. 10. Wuf van Ginkel 
2:56.08; 16. Jos Smink, 3.59.18; 19. 
Martin van den Brink, 4.41.40; 26; 26. 
Edwin van Ginkel, 9.38.51.
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Van den Brink verliest heel veel terrein
Hattrick voor 
Al-Attiyah en 
trucker Nikolaev 

Derde Patrijzenhof Darttoernooi in aantocht

BARNEVELD - De Patrijzen-
hofdarters organiseren zaterdag 
17 januari voor de derde keer 
het Patrijzenhof Darttoernooi. 
In Partycentrum ‘t Hoefslag aan 
de Wencopperweg 52 in Barne-
veld, strijden 64 deelnemers om 
de felbegeerde wisseltrofee. 
Vanaf 13.00 uur wordt er 
gespeeld in negen poules van 
zes en twee poules van vijf 
personen. Aan de hand van de 
poule-uitslagen worden de 
spelers gelijk verdeeld in een 
winnaars- en verliezersronde, 
waar knock-outwedstrijden de 
beslissing brengen. Er zijn 
prijzen voor de finalisten en 
degene met de hoogste finish in 
de poulefase. Wethouder Eppie 
Fokkema komt de prijzen uitrei-
ken. De darters hopen op veel 
publiek, om hen aan te moedi-
gen en om er een gezellige dag 
van te maken. Kijk voor meer 
informatie op www.patrijzen-
hofdarters.tk en www.facebook.
com/patrijzenhofdartersbarne-
veld.

GINAF Rally Power kijkt uit naar marathon

Wuf (links) en Edwin van Ginkel kijken uit naar de marathon-etappe.

IQUIQUE - De drie wedstrijde-
quipes van GINAF Rally Power 
hebben de zesde etappe in de 
Dakar Rally zonder grote pro-
blemen afgelegd.

Door Berry Kamphorst

Wuf van Ginkel (11e), Jos Smink 
(16e) en Edwin van Ginkel (23e) 
kunnen zodoende vandaaag met 
vertrouwen beginnen aan de ma-
rathonetappe. Tussen de zevende 
en achtste rit krijgen de rijders 
geen steun van de technische 
ploeg uit het bivak. Ze moeten al-
les zelf doen na aankomst in het 
speciale bivak voor de trucks.

In de rit van Antofagasta naar 
Iquique kregen de rijders stenen, 
duinen en een podiumceremonie 
in het centrum vanIquique voor de 
kiezen.

Wuf van Ginkel reed een vrij 
constante etappe. De Edervener 
was vanaf het eerste meetpunt 
(waypoint) steeds rond de tiende 

positie te vinden. Na 277 kilome-
ter haddden Van Ginkel, Hugo 
Kupper en Bert van Donkelaar 
een achterstand van 39.22 op win-

naar Nikolaev.
Jos Smink eindigde als 16e op 

58.08. De Hooglander legde op-
nieuw een etappe af zonder pro-

blemen. ,,De laatste 40 kilometer 
door de duinen was het wel zwaar, 
maar we hebben bekeken gere-
den,’’ aldus navigator Peter Stij-
kel. Jos Smink kijkt uit naar de 
marathonetappe. ,,We zijn zuinig 
geweest op het materiaal.’’

Edwin van Ginkel, Herman 
Vaanholt en Emiel Megens hadden 
een betere dag dan donderdag. In 
de vijfde etappe werd de equipe 
geplaagd door technische proble-
men. De truck stond vrijdag ech-
ter weer fris en fruitig aan de 
start. De achterstand van 1.05.44 
bracht Van Ginkel op de 23e stek 
in de etappe.

GINAF Rally Power kijkt uit 
naar vandaag en morgen. In de 
marathonetappe, net voor de rust-
dag van maandag, zijn de kansen 
voor idereen gelijk. ,,Onze techni-
sche kennis en inzet kan de door-
slag geven,’’ zei Wuf van Ginkel. 
,,Bij een team als Kamaz zijn ze 
niet gewend om veel zelf te sleute-
len.’’
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Staand van links naar rechts De Patrijzenhofdarters Paul Brands, Jacco Wijnen, Richard Berkhof, 
Gerben van ‘t Land, Frans van Laar, Jurgen Looije. Zittend van links naar rechts: Marijn Bouw, Erwin 
Huizinga, Berend Bakker.


