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Voor geinteresseerden onder jullie bestaa-fc sinds kort de mogelijkheid
om jaargangen van het maandblad " het aquarium " te lenen.
De liefhebbers kunnen hiervoor by Ferdinand terecht.

Het lab is ook geabbonneerd op he-fc aaandlilad " Doe hot zelf ".
De nieuwste nuramers liggen bij Guus op de kamer, zoda-fc ze dan nie-fc verdwijnen,
na verloop van een jaar legt hij ze dan in de lcantine ia de tijdschriftenkast
Dus, doe-het-zelvers, aan de slagl
Tevens de vraags 'bean-fcwoord-t de Margriet en de Haagse Post aan ieders
leesplezier? Indien er veel mensen een ander 'blad wensen, dan kan daar
wellicht een enquete over gehouden warden.

P.V. - Ledenvergadering van 25 januari.

He-t nieuwe P.V, -bestuur heeft afgelopen raaand een ledenvergadering uitge-
roepen om de begroting 1980 te laten zien en toe -fce lichten.
Onze voorzi-fc-fcer, Y'illc^ dus, heeft getracht dit zo goed mogelijli -fce doen.
Een kempuirfc van de vergaderiiag was de contributieverhoging van f 2. 50
naar f 5. 00. Niet alle aanwezige leden waren het met deze verhoging eens
Zodat er eec. steimning werd gehouden. 5 leden waren tegen.
De meerderheid bleek dus geen beswaren te hebben, met als gevolg dat de
contrihutie is bepaald op f 5. 00 per maand.
Er wordt in de nabije toekomst een kantine-coEjmissie in he-t leven geroepeno
Deze conmissie zal uitzoeken of en zoja, hoeveel winst er op koffie en thee
en eventueel andere artikelen wordt gemaalrt.

Waaneer nu blijErt dat het bedrag de verwachting ver ie boven zal gaan,
dan zijn er -twee nogelijlAeden als die winst naar de P.V. toe vloeit.
Ten eerstes de contributie kan ̂ /wer op het oude bedrag worden ierug gebracht<
Ten -bweedes De contri'bu-fcie ol^St geh&ndhaafd op f 3. 00 en er warden meer
activiteiien georganiseerd.
Indien daar ggen behoef-te aan is, bes-fcaat er ook de mogelijkheid om
sommige prijsen te laten aals:ken<>

De vergadering werd na afloop nog even voortgeze-t onder he-fc genot van een
glaasje. Na gro-fce tevrederi heid van het bestu-ur kon warden vastgesteld da-fc

het-vrijtirillige-bydrage-potje goed gevuld was* dit houdt dan ook in dat deze
maaadborrels voort geset sullen v7ffii"den
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Pusselt alien mee,

aet de PV.

Deze keer de koningin onder de kruiswoordraadsels, het cryptograia. Oadai
de opzet van crypt ograiamen nog al eens wil verschillen, ter verduidelij-
king he-t volgendes
In alle gevallen moeten synoniemen van de omschreven woorden gevonden wor-
den, de letters van hcfc bedoelde woord staan niet. in de opgave verborgen.
3ij lange woorden is het bedoelde woord vaak in tweeen geknip-t en is van
beide helften een onschrijving gegeven. So zou de oaschrijving van

"mustang" bijvoorbeeld kunnen zijn "een paard dat een -v-ogel als gereed-
schap gebruiki". Bij kleine woorden sijn meestal meerdere betekenissen
.van het woord in de oraschrijving aanwezig. Zo zou. "kater" omschreven
kunnen warden met "dronlren huisdier" .

3cht dus iets voor de lange winteravonden. Succes, een boekenbon ligt
veer op de winnaar te wachten. En mocht dit nie-fc uw type puzzel zijn, dan

moe-fc U maar bedenkens volgende keer korat er weer een nonaale puzzel.

De puzzel van de raaand december is door negen mensen goed opgelost
De onpartijdige jury, de bestuursleden van de FV, had Carmen aangewezen -
oa de winnaar uit de goede oplossingen te trekken.

"Toevallig" viel de prijs op Leen 3., die uit handen van Carmen de boeken-
bon mocht ontvangen.
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Horizontaal.

1. Sterke drank yoor de stedeling (ll)
8. Je van het (2)
9. Vorst van de vcrst (12)

12. Hiet meer wa-fc he-fc gev/ees-t is (2)
13. 3ie 59 (2)
14. Soete Ims van kle-arling (9)
10. 3n dergelijke jongensnaaen (2)
19. Stopt op verzoek (^)
20. Lege speed (2)
21. Nat je en droogje (it)
23. Lichaarasdeel om aan ie hangen (3)
2t/'. Om een snars mee vast -te draaien (4s:)
27. 3oek cm in -be bijten (8)
30. Gladjanus (3)
31. Om oren mee .c.it te scheiiken (4)
32. Is Swolle hienaee besmet ? (3)
35. + 34 (2)
34. Deze plaats ligt zeker bui-tendijks (
55. Operakolos (4)
37. Onbepaald en ioch bepaald. (5)
39. 3ie 15 (2)
40. Groene boom? (5)
41, 31ement on de -fcanden op stuk te bijt
42. 3oet inseepmiddel (5)

Ver-fcicaal

2.
3.
4.
5.
6.

7.
9.

10.
11.

15.
16.
17.
18.
2^

3)24.
26.
28.

29.
3^.

en. -[5)
35.

.)6.
58.
40.

(5)

Drank voor het leven (6)
Uiterst gevaarlijk persoon (9)
Slecht cat <? (3)
Fraase wa-terleiding (5)
Is deze vloeistof slecht voor de

li?n ? (4)
Hardloopwedstrijd voor kippen
Hoelang zit de bond al in de
draaideur (1C')
Swart vogeltje (8)
De aensen kijken -boe hoe zij hun
vrouvren afranselen (9)
Boot -.'.oor bittere kippea (5)
Vrouwenkant (2)
Dierenoppasser (5)
Notenboom (2)
Papagaaiendrank ? (7)
Uitgever (2)
Walv-is van vorige keer
Swalijk gebrek (R)

ilr +rt£trp. an?riBo^en ook toegaiilrelijk
3ak (5)

(5)

w

Sij hoopt spoedig haar s-fcudie te
.voltooion (3)
Om in gaar te koken (^)
Of nooi-fc (2)
Vfeg (2)



Tafeltennis en de Psyche

Als een broedse kip had Paul de laatste dagen voor de grote strijd
om de dubbeltrofee zijn bat je beschermd tegen aanvallers en belagers ,
die er op uit waren he-t dynamisch duo Laat-Saag den angel uit te
rukken. Ook al was hij bijna zelf nog vergeten waar het slaghout ver-
borgen lag, uiteindelijk kon hij toch ' . met het gevreesde wapen
aantreden voor het grote gevecht. Als gevolg van de dwarrelige
effec-ten zoals die alleen van di-t bat je af kunnen rollen, reikte
het duo probleemloos tot in de halve finale, waarin aangetreden
moes-fc warden tegen de winnaars van de andere poule, Rob Bl. en
ondergetekende. To-b Rob op een onbewaakt ogenblik een greep naar
het bewuste batje doet;, Siegfried wil terugpakken, en daar ligt
het slaghout in twee stiikken op de grand.
Opzet wordt er gefluisterd, volledige ontreddering bij Paul, in
ijl-bempo worden alle aanwezige batjes door hem uitgetes-t, ontspannen
wacht de concurrentie de komende confront at ie af. Maar dan ....

ongemerkt blijk-b Pim de vverkplaats biru-ien gegaan te zijn, en vlak
voor de aanvang van het gevecht kom-b hij met een in ere hersteld
batje op de proppen. Ontsteltenis bij Rob en consorte, een volledige
kick voor Saag, hij mokert als van. ouds, en tot grote vreugde van
een ieder die de psychologische oorlogsvoering een goed hart toe-
draagt, warden Rob en maat van de tafel geveegd.
Ook al bleek deze ople-yihg . onvoldoende te zijn voor de grote finale
partij, waarin Sieg en Paul he-b duidelijk af moesten leggen tegen
Johannes en Ad, toch blijkt maar weer hoe belangrijk de psychologie
in het huidige tafeltennis is, de magische krachten in de sport,
of zoals Pim het die avond zo terecht uitdrukte ; '* Tafeltennis

is voor 90% psychologie ".
Bovenstaande an-ekdote mag illustreren da-fc de strijd -fcussen de top
10 van he-b Hubrecht Laboratoriizm niet alleen op speelkrach-fc beslechf
wordt, maar dat psychologische oorlogsvoering en taktiek een mins-bens
zo grote rol spelen. Ik wil dit vooral benadrukken voor al die

spelers op he-fc lab die niet tot deze top behoren, en die zich er
wellicht aan gegrgerd hebben, dat op de fotocollage elders in di-b
blad ui-fcsluitend aandach-fc aan dat tiental uitslovers bes-fceed wordt

Maar ik voorspel U, volgende keer kunt ook U tot deze elite 10
reiken, als U wat meer tak-fcisch vernuft in Uw spel legt.
Gaarne wil ik een ieder daarbij van dienst zijn door de huidige top
10 in alfabetische volgorde door te nemen, en aan -be duiden. met
welke strijdwijze U de zwakke punten van deze spelers op genadeloze
wijze kun-b blootleggen. Knip di-b uit, hang het boven Uw bed, raad-
pleeg het voor iedere wedstrijd, want hier volg-b de sleutel tot
succes.
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Rob Bleumink

Johannes

slug verdediger, probeert het spel te vertragen.
Advies ; kort en snel spelen.

_Boonstra s speel-fc graag snel, maar anticipeert vaak te
vroeg op de bal van de tegenstander.
Advies s laat via schijnbewegingen. zo laat moge-
lijk blijken waar de bal geretourneerd zal warden.

Kpki Hara ; probeert door gedaan-fcewisseling zijn tegenstanders te
in-bimideren. Beheerst alle slagen.

Advies s rustig spelen en er een marathonpartij van maken.,
Siegfried de Laat ; kapt de bal ui-t alle standen terug, taai rept-iel.

Advies ; topspin ballen diep op de backh-and.
speelt graag snel met topspin.
Advies s korte verdedigende ballen. achter he-b net.
gevaarlijke for-hand? ziet nog al eens spoken
tijdens he-t spelen.

Ad vies s bal laag houden, kappen..
s onverslaanbaar in het enkel spel.

Advies : geen kruid tegen. gewassen.
het bekende du-iveltje uit het doosje. Maakt de moei

Kirstie Lawson

Pim van Maurik

Dirk van der Mei

Ad Nelemans

lljkste ballen, en mist de eenvoudigste^ speelt vaak
nonchalant.

Advies s proberen hem aan het lachen te krijgen.
Paul yan. der Saag ; eigenaar van het magische batje. Loopt . g.raag

om backhand heen.

Advies ; beuken op de backhand
Peter Tydeman ; geen probleem meer.

Jo op van Zoel en

N. B. Heef-b- U recen-telljk no g op de maandagse gportpagina van. het
Utrechts Nieuwsblad onder -fcafeltennis 4" klasse Z gekeken ?

In de week voor kers-fcmis zijn de langd. urige zieken 'bezocht.
Doroty en. Ton.i zijn bij Sylvia langs geweest met; bloemen.

I'. Iaas is bezocht L.-oor Rob W« en Ferdinand en Frida kreeg een

bloemetje van Kees V/., Rob B., en Toni. G-uus en Vim L
brachten Bertus een doos sigaren.
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