Van de hoofdredacteur

Waar menig advocatenpraktijk zich overgeeft aan de zomerluwte,
zijn de sportieve prestaties van de Amsterdamse advocaat zowel
nationaal als internationaal niet van de lucht.
Lang geleden in de Romeinse tijd werd al het bekende panem et
circenses geproclameerd, oftewel brood en spelen om het volk vermaak te bieden. De essentiële ingrediënten om de mens tevreden
te stellen. Dit credo is deze zomer eveneens toepasselijk op het
arrondissement Amsterdam. Patriottisme uit zich internationaal
in de alom bekende oranjekleur bij onder andere het EK voetbal
in Polen en Oekraïne, de Olympische Spelen aan de andere kant
van het kanaal in Londen en de zomerklassieker Tour de France,
terwijl de Amsterdamse advocaat zich in meerdere opzichten in
deze sportieve arena onderscheidt.
Een van die arena’s bevindt zich in het Gerechtshof te Amsterdam,
alwaar de Ondernemingskamer zetelt, voorgezeten door mr. Ingelse.
Binnenskamers bewaakt mr. Ingelse de grenslijnen en hanteert hij
de spelregels ten aanzien van de ondernemingsrechtelijk twistende
partijen. Mr. Ingelse houdt de speeltijd in de gaten, bestraft eventuele overtredingen en stelt op basis van de juridische inhoud de
eindscore vast. In deze editie laat mr. Ingelse u het speelveld van de
Ondernemingskamer verkennen en deelt hij met u zijn ervaringen
in het spelverloop. En dat allemaal in het mooie Gerechtshof aan
de Amsterdamse grachtengordel.
Buiten de Nederlandse grenzen is de advocatuurlijke eer in sportief
opzicht verdedigd op de Mundiavocat in Kroatië. Het Amsterdamse
arrondissement heeft 3 man naar het voetballende front uitgezonden
om het Nederlandse advocatenteam te versterken. Missie geslaagd.
In het eigen vertrouwde arrondissement heeft de Jonge Balie laten
zien dat zij zeer behendig is met bal en golfclub. Overigens veronderstel ik de advocaat bij uitstek een van nature begaafd golfer
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vertrouwd als hij is met de (interpretatie en alternatieve toepassing
van de) regels, zo ook in de golfwereld. In een aangepaste vorm van
brood en spelen maar desalniettemin een prestatie op dat vlak, is
het sportieve vaandel deze zomer hooggehouden tijdens de Jonge
Balie borrels. Vanwege onze trotse inborst delen we deze prestaties
dan vervolgens graag uitvoerig met de amici et amicae uit Londen
bij de jaarlijkse Anglo Dutch Exchange (ADE). U leest er alles over
in het sportkatern in deze editie.
Een sportieve prestatie van een geheel ander kaliber is geleverd door
de Amsterdamse Orde van Advocaten en de Amsterdamse Jonge
Balie met de organisatie van het Amsterdamse Balie Beneﬁetdiner.
Als ware het de Olympische fakkel, heeft de stichting Lawyers 4
Lawyers die prestatie doorgezet en verguld door de opbrengst van
deze avond te besteden aan een van haar missies in Turkije. Een winwin situatie voor alle betrokkenen en een gouden medaille waard.
Tot slot wil ik een tot op heden ongeëvenaarde sportieve prestatie
niet onvermeld laten: na 15 jaar bloed, zweet en tranen voor het ABB
te hebben gespild, gaat Adrie van de Streek de redactie verlaten. Een
ware Ad(ri)e(r)lating, ik kan niet anders zeggen. Mijn Olympisch
team moet met bloedend hart weer een van haar sterspelers laten
gaan. Adrie, namens de redactie veel dank voor jouw jarenlange en
onvermoeide inzet voor het ABB! Maar zoals Adrie als geen ander
weet, is ABB-sport topsport. De redactie gaat daarom onvermoeid
met nieuwe ploeggenoten verder om in topvorm te blijven en haar
podiumplek in het arrondissement Amsterdam te behouden. Over
de exacte opstelling en de strategie van de redactie vertel ik u graag
meer in het volgende nummer.
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