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Wereldkampioenschap

WK Advocatenvoetbal

Afgelopen zomer vond van 1 tot en met 10 juni het wereld-

kampioenschap voetbal voor advocaten plaats in Rovinj, Kroatië. 

Drie Amsterdamse advocaten mochten zich verheugen op een 

uitnodiging van bondscoach Mark van Berkum, waaronder ABB-

redacteur Jordi Rosendahl, die in dit verslag hun weg naar de 25ste 

plek op het WK beschrijft.

Door: Ellen Verkooijen en Jordi Rosendahl

Op 31 mei 2012 vertrok de spelersbus rich-

ting Kroatië. Na twee tussenstops in het 

zuiden van het land was het team compleet. 

Met een reis van 14 uur voor de boeg zou 

het met de teambuilding wel goedkomen 

en zou iedereen met een positief gevoel 

aan het WK beginnen. Althans dat was de 

gedachte. Toen onze keeper echter tijdens 

het rijden op zoek ging naar zijn bril en 

iemand zich realiseerde dat hij op doel 

over het nut van hun aanwezigheid bij deze 

loting, bleek het één grote happening. Op 

straat voor het gebouw beconcurreerden de 

diverse elftallen elkaar door middel van het 

zingen van allerlei liederen, dansen en het 

zwaaien met vlaggen. Binnen bleek de zaal 

ruimte te bieden aan een kleine duizend 

luidkeels zingende mannen. Pas na 20 

minuten werd de zaal stil en haalden twee 

charmante dames om beurten balletjes uit 

schalen en koppelden daarmee het Neder-

landse team in een poule aan Brazilië en 

Algerije.

De volgende ochtend werd iedereen ver-

wacht voor de openingsceremonie. Gehuld 

in onze oranje polo’s en voorgegaan door 

onze aanvoerder liepen we mee in de op-

tocht en constateerden wij tot onze verba-

zing dat er mensen langs de weg stonden 

die met ons op de foto wilden en aangaven 

dat zij de openingswedstrijd tegen Brazilië 

zouden komen bekijken. We hebben enke-

helemaal geen bril droeg, zakte de moed 

ons in de schoenen. Onze sluitpost bleek 

geen lenzen te dragen en een oogafwijking 

van -4 te hebben. Gelukkig bleek het me-

rendeel van de selectie echter in staat alle 

voetbalkantine-hits luidkeels mee te zingen. 

Dit moest goed komen.

Na aankomst in het hotel volgde op het tij-

delijke hoofdkantoor van de organisatie de 

loting. Waar enkelen vooraf nog twijfelden 

Het Nederlands advocatenteam met op de achterste rij uiterst links Mike Niekoop (Clifford Chance) en als zesde van links Jordi 

Rosendahl (BrantjesVeerman Advocaten). Op de voorste rij uiterst links Erik-Jan Wagenvoort (Allen & Overy).
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len eraan herinnerd dat het EK plaatsvond 

in Polen en Oekraïne en dat wij onmogelijk 

Wesley Sneijder of Mark van Bommel kon-

den zijn, maar daar werd hun enthousiasme 

niet minder van. 

In de aanloop naar de eerste wedstrijd tegen 

Brazilië werd het gehele elftal ontboden 

op de kamer van de bondscoach. Bij bin-

nenkomst werd ook het laatste restje twijfel 

volledig weggenomen: het werd serieus aan-

gepakt. Aan de muren hingen verschillende 

vellen, vol gekalkt met driehoekjes, rondjes, 

peilen en steekwoorden. Wat volgde was een 

tactische uiteenzetting van ruim een half 

uur, waarin de bondscoach slechts eenmaal 

verslapte nadat hij de vraag kreeg hoe men 

het beste de bal kan ingooien. Daar sta je 

dan met je pijlen en driehoekjes.

De wedstrijd tegen Brazilië verliep volgens 

het door de trainer uitgedachte plan, maar 

ging helaas door twee persoonlijke fouten 

verloren. Desalniettemin hielden we aan de 

wedstrijd een goed gevoel over. Het elftal 

stond goed, alleen het gebrek aan kansen 

baarde enige zorgen. 

De tweede wedstrijd tegen Algerije werd 

een waar slagveld. De Algerijnen liepen 

bij voorkeur dwars door alles en iedereen 

heen en lieten daarbij ook nog eens heel 

behoorlijk voetbal zien. Na een zinderende 

wedstrijd gingen we in de slotminuten met 

3-2 ten onder. De 37e wet van bondscoach 

Van Berkum werd bewaarheid: een voetbal-

wedstrijd duurt 90 minuten en na afl oop 

heeft Algerije gewonnen. 

De rustdag werd door de Nederlandse selec-

tie benut om met de boot de oversteek van 

Kroatië naar Venetië te maken. Het bleek 

een fi jne onderbreking van wat uiteindelijk 

een routineuze dagindeling werd: ontbijten 

om 10.00 uur, ontspanning rond het zwem-

bad of in het stadje, een lunch met pasta, 

gevolgd door een individuele bespreking 

met de coach, het afreizen naar een van de 

omringende speelsteden, het omkleden, de 

teambespreking en ten slotte de wedstrijd. 

Nadat ook de derde wedstrijd tegen Canada 

verloren was gegaan, kwam na een avond 

goed doorhalen de schwung in het Neder-

landse team. Achtereenvolgens werden 

Japan (2-2, winst na penalty’s), China (2-0) 

en het tweede team van Algerije (3-0) met 

goed voetbal aan de kant gezet, waardoor 

uiteindelijk een 25ste plaats is behaald. Niet 

slecht op een deelnemersveld van 78 teams 

en in ogenschouw nemend dat wij een poule 

hadden geloot met de uiteindelijke winnaar 

Brazilië en Algerije, dat op de zesde plaats 

eindigde.

Het werd een toernooi dat de meesten van 

ons niet snel zullen vergeten met geweldige 

en hilarische anekdotes en nuttig werk 

voor de Stichting Lawyers voor Lawyers. 

We hebben geleerd dat zonnebrand van 

enkele jaren geleden eerder een versterkend 

dan afzwakkend effect op de zon heeft, dat 

Nederlanders niet gemaakt zijn om ’s mid-

dags warm te eten, dat je zonder voorste 

kruisband prima op een zeer hoog niveau 

kunt voetballen, dat Amsterdammers 

een andere vorm van humor hebben dan 

mensen uit Limburg en dat paaldansen als 

man in Kroatië een reden is om je uit de 

club te zetten. We hopen de 93 wetten van 

bondscoach Van Berkum voor altijd bij ons 

te dragen en hebben elkaar in korte tijd zeer 

goed leren kennen. De ideale basis voor 

een goede prestatie volgend jaar tijdens het 

Europees kampioenschap in Italië.

De speltactiek.

Banner “Lawyers only”.
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