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Borrelpraat

Van Diepen Van der Kroef advocaten waagt het in 

de afgelopen regenachtige vakantieperiode twee 

‘zomerborrels’ te organiseren. 

Door Ellen Verkooijen en Sophia van Vloten

Een simpel concept: Men koopt alle ingrediënten voor Mojito’s en/of 

Corona’s en natuurlijk wat hapjes. Vervolgens worden alle achterge-

bleven kantoorgenoten uitgenodigd voor de vrijdagmiddagborrel in 

de kantoorbar met aangrenzende tuin, et voilà: Er is een zomerborrel 

georganiseerd! Er zijn dan nog slechts twee risicofactoren voor het 

slagen van een zomerborrel in de vakantieperiode: de opkomst van 

kantoorgenoten en een avondzonnetje.

Ondanks dat dit jaar de herfst kennelijk al in de zomer is gevallen 

en we dus met uitzonderlijk veel regen te kampen hebben gehad, 

is het Van Diepen gelukt om de zomerborrels te plannen op twee 

zonnige vrijdagmiddagen. De zon blijkt een cruciaal ingrediënt te 

zijn voor een succesvolle zomerborrel. Zowel de medewerkers die 

de vakantie al achter de rug hebben als zij die dit juist nog in het 

vooruitzicht hebben, kruipen bij het doorbreken van de zon snel 

achter hun computer vandaan om te genieten van deze exclusieve 

zonnestralen. De opkomst is hoog en gevarieerd, ondanks een 

voorafgaande waarschuwing aan de redactie dat er buiten de va-

kantieperiode doorgaans veel meer medewerkers komen borrelen. 

Tijdens de vorige zomerborrel zou bovendien een aantal advocaten 

(waaronder zelfs een partner) in de kantoorbar tot in de kleine 

uurtjes hebben doorgefeest.

Aha! Dat klinkt als een mooie aanleiding om binnen eens even 

te kijken of de bar dan wel echt zo geschikt is voor een feestje. 

Toegegeven, de bar is hip en gezellig aangekleed (in de tijd dat het 

‘barok-design’ kennelijk nog in was, gezien het behang en de beklede 

barkrukken) en er is zelfs een biertap aanwezig. Verder wordt een 

Van Diepen en haar zomerborrel: Een mix van 

Mojito’s, Corona’s en zowaar een zonnestraal

kantoor-Ipod aangetroffen met daarop o.a. Nederlandstalige, club- 

en rockmuziek. In de hoek staat standaard een ijsmachine. “Voor 

de cocktails”, zo wordt ons toegelicht. En inderdaad, de cocktailbe-

nodigdheden liggen al klaar op de bar. Van Diepen houdt er wel 

van: alle ingrediënten voor een mooie zomerborrel lijken standaard 

aanwezig te zijn.

Buiten hangt een relaxte sfeer. Secretaresses, advocaten, faillis-

sementsmedewerkers en partners genieten van de Mojito’s en 

Corona´s. Langzaamaan gaat de zon onder en de loungemuziek 

uit. Eén ding is zeker, de mensen die op vakantie waren, hebben 

een mooie zomerborrel bij Van Diepen gemist!

Beoordeling:
Locatie:          

(Mooie kantoortuin aan het water)

Kwaliteit bier:       

(Zowel tapbier als corona’s met verse citroen)

Aanwezigheid (Amsterdamse) partners:           

(Op beide borrels waren steeds twee van 

de acht Amsterdamse partners aanwezig)

Aanwezigheid ondersteuning:      

(Secretaresses, de offi ce manager en 

de faillissementsmedewerkers)     

Gezelligheid:          

(Een ontspannen sfeer)
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