
VAN DE CEL NAAR DE WK TAFELTENNIS 
Adoni Ndorukwigira is een politiek vluchteling uit Burundi. Namens dat land komt hij in mei uit 
op het WK tafeltennis in Rotterdam. Een paar weken geleden werd hij opgepakt, enkele 
dagen later weer vrijgelaten. Precies op tijd voor het competitie duel van zij team bij OTTC 
tegen Luto uit Tilburg Een kroniek van enkele bizarre weken. 
Als op vrijdagavond 25 maart om half acht de deur in de kantine van OTTC openzwaait en 
daar het lachende gezicht van Adoni Ndorukwigira verschijnt, volgt een spontaan applaus 
van zijn clubgenoten. Adoni is de oogappel van de vereniging. Hij is dertig jaar, werd 
geboren in Burundi en verblijft sinds 2004 als politiek vluchteling in Nederland. Hij heeft ook 
een baan in Oss. 
Adoni is een gewaardeerd lid van het 4e team van OTTC wat uitkomt in de 4e klasse van 
ZuidWest. Tot verrassing van iedereen vertegenwoordigt hij in mei Burundi op het WK in 
Rotterdam. Maar dat is niet de reden van de bijval van zijn clubgenoten; het applaus is het 
sluitstuk van een paar angstige weken. 
 
Woensdag 16 maart 
De journalist van De Pers belt met Nico van Erp, bestuurslid van OTTC, naar aanleiding van 
een opvallend berichtje op een tafeltennissite over de deelname van Adoni aan het WK. Als 
we vragen naar het telefoonnummer van Adoni, reageert van Erp afhoudend. In zijn mail 
naar De Pers: ‘kun je laten weten waarover de gevraagde info gaat? Adoni is op dit moment 
niet bereikbaar. Heb je nog vragen neem dan telefonisch contact met mij op. 
 
Dat gebeurt. Maar van Erp blijft bij zijn verhaal dat Adoni ‘wegens omstandigheden’ niet 
bereikbaar is. Het roept vraagtekens op. Er is iets vreemds aan de hand, maar wat? Van Erp 
weet dan al dat Adoni door de vreemdelingenpolitie is opgepakt, maar zit niet te wachten op 
een berichtje met als kop: ‘WK  ganger in de cel’ en houdt zijn kaken stevig op elkaar. 
 
Vrijdag 18 maart 
Zijn OTTC,zonder Adoni, verliest. Dat is opvallend, want de vierdeklasser uit Oss is koploper, 
vlak voor Luto uit Tilburg. Luto speler Bas van loon vraagt zich af wat er aan de hand was 
met OTTC. Dan hoort hij dat sterspeler Adoni afwezig was. Opgepakt door de 
vreemdelingenpolitie, zo gaat het verhaal. 
 
Van Loon schrikt. Adoni kent hij nog goed van vorige ontmoetingen met OTTC. Een aardige 
jonge, beetje te zwaar, maar razendsnel achter de tafel. Van Loon hoort dat Adoni nu in een 
cel van een detentiecentrum in Rotterdam verblijft. Hij surft op internet naar de site 
http://petities.nl/keep-adoni-safe en ondertekent de petitie voor Adoni. Op 25 maart moet 
Luto in Oss tegen OTTC spelen. Van loon vraagt zich af of Adoni dan achter de 
tafeltennistafel is Oss staat of al dan niet op het vliegtuig naar Burundi is gezet. 
 
Dinsdag 22 maart 
OTTC bestuurslid van Erp klinkt verslagen aan de telefoon. Hij vreest dat Adoni wordt 
uitgezet. Het lukt van Erp niet om contact met de tafeltennisser te krijgen. Op de wekelijkse 
training heeft Adoni’s teamgenoot Mark van Enthoven zijn hoofd er niet bij. ‘We wisten niet 
dat dit speelde bij Adoni’ zegt hij. ‘Ik wist dat zijn moeder daar nog woont, meer niet. Je 
vraagt iemand niet naar zijn status. 
 
Langzaam maar zeker wordt bij OTTC duidelijk wat het verhaal is van die vrolijke , altijd 
lachende jongen uit Burundi. Dat hij in zijn geboorteland verplicht werd te vechten tegen het 
regeringsleger, dat hij in 2004 naar Nederland vluchtte nadat zijn vader was doodgeschoten 
door de rebellen, dat zijn verblijfsvergunning in januari was verlopen en dat hij een procedure 
was gestart om zijn uitzetting te voorkomen. 
 
Omdat Adoni zich niet heeft gemeld bij de Immigratie-Naturalisatiedienst (IND) krijgt de 
uitzettingsprocedure, zoals zijn advocaat mr.H.Loth het noemt, een gedwongen karakter. De 



IND besluit de vreemdelingenpolitie opdracht te geven om Adoni aan te houden en hem in 
bewaring te stellen in Rotterdam. Daar wacht Adoni in een uitzendcentrum wat komen gaat. 
Van Enthoven verzucht: ‘We zien Adoni altijd lachen, maar wat moet er veel door zijn hoofd 
spelen wat wij niet weten. 
 
Donderdag 24 maart. 
Een mail van van Erp aan De Pers: ‘Ik heb zojuist een telefoontje gekregen dat Adoni 
(voorlopig?) vrij is. Het kan zijn dat hij morgenavond in de zaal aanwezig is. ‘Een 
onverwachte wending’. Wat blijkt? In de procedure welke namens Adoni door zijn advocaat 
is aangespannen blijkt dat zijn inbewaringsstelling onrechtmatig en onnodig is geweest. Hij is 
weer vrij. Zijn advocaat laat weten dat Adoni zijn verblijfspositie overweegt en wellicht een 
nieuw verzoek voor een verblijfsvergunning zal indienen. 
 
Vrijdag 25 maart 
En dus klinkt er applaus als Adoni de kantine van OTTC binnenkomt. Hij is blij dat hij na een 
paar angstige weken weer achter de tafeltennistafel staat. ‘Tafeltennis biedt mij de kans om 
alle zorgen te vergeten’ vertelt hij. ‘Bovendien heb ik bij deze vereniging mooie, lieve mensen 
ontmoet. Ik voel me hier thuis en probeer niet te veel aan de toekomst te denken. 
Zijn team wint die avond met 7-3 van Luto en Adoni is het stralende middelpunt met zijn drie 
overwinningen. Over een paar weken reist een bus met supporters van OTTC naar 
Rotterdam om hem te steunen als Adoni zijn vaderland op het WK vertegenwoordigt. Dat hij 
daar, met zijn postuur,en kwaliteiten niets te zoeken heeft, is niet het probleem. Die zegt: 
‘Mijn passie voor tafeltennis heeft me zover gebracht. Ik ben straks voor één dag beroemd 
en daar ga ik van genieten ook. 
 
Donderdag 31 maart 
Ook de plaatselijke politiek staat achter het verdere verblijf in Nederland. Met name 
burgemeester Klitsie heeft zich persoonlijk via een brief rechtstreeks gericht aan de Minister 
van immigratie en Asiel, de heer Leers. In zijn brief zegt de Osse burgemeester dat hij het 
diep zou  betreuren als hij terug moet naar een land, waar hij niet veilig is. Ook zegt hij dat 
Adoni binnen zijn gemeente voortreffelijk is geïntrigeerd en voortreffelijk Nederlands spreekt. 
Dat hij een baan heeft bij Ceva Logistics. En momenteel een cursus marketing volgt. 
 
Namens OTTC bestuur, 
Nico van Erp 
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