Jonge Balie Amsterdam

Van de voorzitter(s)
Roos van Ekdom
Scheidend voorzitter Vereniging de Jonge Balie
te Amsterdam
Het is zomer! Dat betekent: ’s ochtends vroeger ontwaken en door een rustig Vondelpark
naar kantoor ﬁetsen. Met kaplaarzen naar
de Parade of met de hele inboedel naar het
strand. Eindeloze Touretappes. Dit jaar zelfs
Olympische Spelen, met edelmetaal voor
Koningin en vaderland. Mart Smeets tegeltjeswijsheden. En, inderdaad... ik hoor het
je denken: het Beneﬁetevenement, de ADE,
Golfdag en fameuze Zomerborrels. Formidabel! Ik pluk de vruchten van de zomer.
De zomer startte met een heuse primeur: het
Beneﬁetevenement. Ruim een jaar geleden
ontstond dit idee. Een feestelijke avond
voor een goed doel, voor alle Amsterdamse
advocaten. Spannend, want eerlijk gezegd
wist ik niet hoe de Amsterdammer dit evenement zou verwelkomen. Geheel onterecht,
zo bleek op de avond zelf. Het was een
daverend succes. Leonie Schapink, Elske
Hylkema, Maarten Stoop, Kim Schuurmans,
Tjibbe Douma, Willem Keukens en Roderick
Nieuwmeyer organiseerden een kleurrijke
avond. Met een overweldigende opbrengst

Jo-an van der Tol
Aantredend voorzitter Vereniging de Jonge
Balie te Amsterdam
Op 6 september is het zo ver: dan zal de
bestuurswissel van de Jonge Balie Amsterdam plaatsvinden en kunnen de bestuursleden zich klaarmaken voor een nieuw
jaar. Helaas moeten we afscheid nemen
van vier vertrouwde gezichten, maar zij
zullen ook plaats maken voor vier nieuwe
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voor Lawyers 4 Lawyers. De kavels van de
veiling gingen als warme broodjes over
de toonbank. Met ons Jonge Balie bestuur
hadden wij het plan om (persoonlijk) mee
te bieden bij deze veiling. Natuurlijk, ook wij
hadden onze zinnen gezet op ... 7 nachten
all-inclusive verblijf op Aruba. Maar, helaas:
geen schijn van kans. Ook bieden op een
veiling is blijkbaar topsport. Ik wens de gelukkigen alvast een goede reis toe.
Nog geen week daarna verwelkomde de ADEcommissie, met spandoek, onze vrienden uit
Londen. Een mix van solicitors en barristers
werden door Ehsan Shirzadi, Esther Jansen

en Stephanie Wagenaar rondgeleid door
Amsterdam. Met onder andere een kennismaking aan de bar van ‘t Pleithuys bij Van
Doorne, een bezoek aan de Nederlandsche
Bank en een sfeervol slotdiner.
En, dan was er ook nog eens de Golfdag.
Chippen. Putten. Swingen. Er werd gestreden om de glanzende wisseltrofee. Kortom:
een ontspannen dag op Golfbaan De Hoge
Dijk, dankzij Wijnand Meijer, Margie Breugem, Ilse Warmerdam en Merel Klinkers.
De zomer betekent ook dat het einde van
ons verenigingsjaar nadert. Na twee jaar
Jonge Balie bestuur is het tijd voor de wissel.
Jo-an van der Tol zal met haar enthousiaste
team een bruisend jaar neerzetten. Het was
een voorrecht jullie voorzitter te zijn. Ik
heb ervan genoten. Daarbij zeg ik gelijk: dit
jaar was niet mogelijk geweest zonder mijn
bestuursgenoten: Cheryl, Pieter, Sabine,
Jo-an, Roderik en Daan. En, natuurlijk: de
mensen van Justitia, de Beneﬁetcommissie,
de ADE-commissie, de Golfcommissie en
de Reiscommissie. Dank. Dank. Dank. Het
was fantastisch!
Tijd om de computer uit te zetten. Ik spring
mijn ﬁets op. De avond is nog jong. Op naar
Sing Sing, die over een half uurtje haar deuren open zwaait voor de laatste Zomerborrel
van dit jaar.

advocaten die zich gaan inzetten voor
de Jonge Balie in Amsterdam. Naast de
huidige bestuursleden Roderik van Hees
(Lemstra Van der Korst) en Daan Slotema
(NautaDutilh), zullen Ilse Warmerdam
(Holland Van Gijzen), Leonie Schapink
(Van Doorne), Sanne Kennepohl (Boekel
de Nerée) en Wijnand Meijer (Loyens &
Loeff) ons team gaan versterken. Zelf ben
ik werkzaam als familierechtadvocaat (De
Boorder Schoots) en zal het voorzitterstokje van Roos van Ekdom overnemen.
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Uiteraard zullen we er ons aankomend
jaar weer voor inzetten om mooie bijeenkomsten en activiteiten te organiseren
voor de leden van de Jonge Balie. Naast
de bekende activiteiten, zoals de borrels,
lezingen, Justitia en de Golfdag, staat er in
oktober een activiteit gepland in het kader

van het goede doel. Het lijkt ons een mooie
gedachte om je als advocaat in te zetten
voor een ander, ook in tijden van crisis. We
hopen veel leden op dit evenement te verwelkomen! Meer gedetailleerde informatie zal
later bekend worden gemaakt. Om volledig
op de hoogte te blijven van alle activiteiten

en ontwikkelingen, verwijs ik je naar onze
website (www.jongebalieamsterdam.nl)
en onze Facebook-pagina, waarop alle
evenementen en borrels vermeld staan.
Daarnaast zal de vertrouwde nieuwsbrief
ook iedere twee weken verstuurd worden.
Tot op de volgende borrel!

Jonge Balie golftoernooi
Op donderdag 5 juli 2012 vond voor de vijfde maal het legendarische
Linklaters Jonge Balie Golftoernooi plaats op golfbaan de Hoge
Dijk. Dat dit evenement binnen vijf jaar tot één van de favorieten
van de Jonge Balie activiteiten is verworden, bleek wel uit de vele
inschrijvingen van jonge Amsterdamse advocaten. Negen ﬂights,
bestaande uit de balieleden in het bezit van een GVB, streden op de
negen holes van de Holendrechtbaan om de gegadigde trofeeën.
De dertig balieleden zonder GVB hebben de ﬁjne kneepjes van het
afslaan, putten en pitchen onder leiding van drie pro’s bijgebracht
gekregen. Nadat de regenbui was getrotseerd en de goedgevulde
goodiebags in ontvangst waren genomen, konden de wedstrijd en
de clinic in de zonneschijn plaatsvinden. Tijdens deze wedstrijd
werden subtiele putten, perfect uitgebalanceerde oefenswings en
alles-of-niets-attitudes getoond. Enkelen wisten zich door middel van uitstekende golftechnieken echt te onderscheiden van
de rest en vielen in de prijzen. Ook de deelnemers van de clinic
hebben hun golfskills verbeterd en wij hopen hen volgend jaar
in het bezit van een GVB te zien deelnemen aan de wedstrijd.

De dag werd afgesloten met een zonnige borrel, barbecue en prijsuitreiking op het terras van Brasserie De Houten Vier en er werd nog
lang nagepraat over deze memorabele dag.
De Golfcommissie 2012: Margie Breugem, Ilse Warmerdam, Wijnand
Meijer en Merel Klinkers.

Eerste prijs: Dirk-Jan Gondrie (Boekel de Nerée), Marc Kuijper
(Boekel de Nerée).
Tweede prijs: Jankees Hopperus Buma (Van Till Advocaten),
George ten Hagen (Certa Legal Advocaten), Patrick Munk
(Allen & Overy).
Derde prijs: Marc Orval (NautaDutilh), Elianne Bär (NautaDutilh), Elvira de Jong (NautaDutilh).
The longest drive vrouwen: Elvira de Jong (NautaDutilh).
The longest drive mannen: Robert Adern (Linklaters).

Afslaan tijdens de clinic
(Wijnand Meijer van
Loyens Loeff ).
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Roderick Bolhaar en Merel Klinkers

De felbegeerde bekers.
Putten tijdens de clinic.

van NautaDutilh met de golfmascotte.
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