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Zuid-Amerika 

Opgave 5  De Dakar Rally in Zuid-Amerika 

Bij deze opgave horen de bronnen 13 tot en met 15. 

Gebruik de bronnen 13 en 14. 
Wegens conflicten wordt de Dakar Rally sinds 2009 niet meer in Afrika 
verreden. 

1p 18 Geef de naam van de militante groep die actief is in de regio waar de 
Dakar Rally doorheen ging. 

Gebruik de bronnen 14 en 15 en het kaartenkatern. 
2p 19 Geef aan tijdens welke etappe 

 de foto's a en b zijn gemaakt: etappe 1, 3, 6 of 11; 
 de foto's c en d zijn gemaakt: etappe 3, 7, 9 of 13. 

Gebruik het kaartenkatern. 
De Dakar Rally wordt elk jaar in januari gehouden. In het zuidelijke deel 
van Zuid-Amerika valt januari in de regenperiode.  

2p 20 Beschrijf in twee stappen het ontstaan van de regenperiode in het 
zuidelijk deel van Zuid-Amerika.  

Gebruik het kaartenkatern. 
De start van de Dakar Rally in 2016 was in Buenos Aires. Buenos Aires 
ligt in het mondingsgebied van de Paraná. Voordat de Paraná uitmondt in 
de Río de la Plata  een van 's werelds grootste estuaria  stroomt de 
rivier honderden kilometers door een vlak moerasgebied.  

2p 21 Leg uit dat door de aanwezigheid van dit moerasgebied juist in het 
mondingsgebied van de Paraná zo'n groot estuarium ontstaan is. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.  

1



www.havovwo.nl

 o  20 III 

Opgave 5  De Dakar Rally in Zuid-Amerika 

bron 13 
Conflicten in Afrika 

schaal 1 : 72.000.000
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De Dakar Rally  
De Dakar Rally is een jaarlijkse wedstrijd voor motorfietsen, quads, auto's 
en trucks door onherbergzaam gebied, bij voorkeur woestijnen. De rally is 
vernoemd naar de Senegalese hoofdstad Dakar; tot 2008 was dit de 
traditionele finishplaats. Senegal ligt in het westen van Afrika. 
Oorspronkelijk startte de rally in de Franse hoofdstad Parijs, maar later 
kwamen er ook andere startplaatsen. In 2009 werd de rally verplaatst 
naar Zuid-Amerika. 

Parcours in 2016 
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bron 15  
Vier foto's uit de Dakar Rally 2016 
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