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Verslagen van onze afgelopen activiteiten

Ardennenweekend  
16 - 18 november 2018


De afwezigen hadden weer eens ongelijk, ditmaal in het 
weekend van 17 & 18 november.  Na een geslaagde editie in 
de Voerstreek vorig jaar, trok het CJB met haar Balieweekend 
voor het eerst sinds jaren terug meer gegadigden aan dan er 
plaatsen waren, en dit zullen ze geweten hebben in Érezée.


Een groot vakantiehuis in typische Ardense stijl  - denk dus:  
krakende trappen, slechte geluidsisolatie met fantastische 
akoestiek (zo hoefde je niks te missen als je voortijdig naar 
bed ging), een apart salon met gezellig haardvuur, 
jachttrofeeën aan de muur, sauna, biljarttafel, bar…  - werd 
voor twee avonden/nachten en twee dagen ons ‘basecamp’.


Volgens de heruitgevonden versie van het aloude 
Ardennenweekend werd op zaterdagochtend ditmaal niet 
gestapt, maar geschoten. Met biologisch afbreekbare verf, 
welteverstaan. Klaarblijkelijk vond het CJB-bestuur het nodig 
om, wellicht omwille van de almaar grotere concurrentie binnen het advocatenberoep, ons elkaar 
‘The Hunger Games’-gewijs te doen uitmoorden. Of deze verdenking klopt laat ik in het midden, 
maar in elk geval kan ik geruststellend meedelen dat dit opzet niet geslaagd is. Bont, blauw en 

g e h a v e n d , m a a r a l l e n n o g 
springlevend en vol adrenaline, 
kwamen we uit de bossen. Gelukkig 
toch…. Dit zou het weekend immers 
toch wat overschaduwd hebben… 


Dankzij een lekkere pizza, met 
bijhorende (?) streekbieren (??) 
konden we op krachten komen voor 
de volgende activiteit op het parc 
d ’ a v e n t u r e d e H o t t o n : e e n 
hindernissenparcours die over, rond, 
nog eens over en boven het (zeer 
koude) water liep. U kunt zich al 
voorstellen dat er daarbij redelijk wat 
afgelachen werd; toch en vooral door 
diegenen die daarvoor net iets 

zuiniger waren geweest met de streekbieren.


Moe, sommigen koud, maar allen voldaan keerden we terug naar onze gîte voor een gezellige 
apéro, een lekkere winterBBQ en een vet après-ski feestje dat duurde tot de vogeltjes floten. 
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De zondag werd dus goed ingezet, maar een balieweekend is 
m.i.  geen balieweekend indien toch niet eventjes de 
wandelschoenen worden aangetrokken. Een zalige 
herfstwandeling door de bossen was voor velen dan ook 
‘ontnuchterend’ en zette ons na een fantastische tweedaagse 
dan ook weer met de voetjes op de grond en in de realiteit: 
morgen ‘werkendag’.  De uittocht uit de Ardennen drong zich 
na een lang afscheid op, maar de herinnering aan een (weeral) 
zéér geslaagde editie van het Balieweekend zal ons nog lang 
bijblijven. Op naar de volgende editie! 


- Verslag van Mr. Ruth Van Ooteghem -  
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Sintontbijt
2 december 2018


Net als elk jaar maakte Sinterklaas op zes 
december zijn intrede in het land en in het hart 
van de (aller)kleinsten. Speciaal voor de brave 
‘balie’-kinderen kwam hij dit jaar zelfs iets 
vroeger, namelijk op 1 december 2018.


Kleine kindjes met een nòg kleiner hartje 
v e r z a m e l d e n i n b a s i s s c h o o l ‘ S i n t ’ -
Lodewijkscollege in de Zandstraat om hun grote 
held te verwelkomen.


De organisatie van de Conferentie was (opnieuw) 
vlekkeloos: feestelijk gedekte tafels, vriendelijke 
gezichten en een uitgebreid ontbijtbuffet met heel 
wat lekkers. Er was wat wils voor oud en jong: 
een bakje troost voor de ouders om het vroege 
uur en het enthousiast gejoel te trotseren, 
tekenpapier en verkleedkledij voor de kinderen in 
afwachting van de komst van het hoge bezoek uit 
Spanje.


Hoor wie klopt daar, kinderen? Groot jolijt, 
monden die openvielen, maar ook verstomming en 
traantjes van angst bij de intrede van de Goedheiligman en zijn enthousiaste zwarte pieten.


Ook dit jaar wist de alwetende kindervriend alle hoogte- en 
laagtepunten in het doen en laten van de kinderen, zijn grote 
boek stond bol van de notities: wie at er alleen maar choco 
op zijn boterhammen, wie is er altijd veel te vroeg wakker,… 
maar ook wie is er altijd lief is voor zijn broer en zus en wie 
oefent er veel op zijn muziekinstrument.


De Sint had mooie geschenken mee voor alle kinderen, hij 
had het voorbije jaar goed geobserveerd waarmee hij zijn 
kapoenen kon plezieren. Een zucht van opluchting galmde 
door de turnzaal toen bleek dat de zakken van Sinterklaas na 
het uitdelen van alle geschenken en alle snoep, ook dit jaar 
leeg bleven nu er geen stoute kinderen aanwezig waren!


Moe maar gelukkig keerde iedereen naar huis. Het goed 
gedrag voor de confrontatie van volgend jaar kon opnieuw 
beginnen…


- Verslag van Mr. Hanna Van Den Berghe -  
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Kerstbowling
31 augustus 2018


Yorickje ging eens ballen gooien… 

Donderdagavond 13 december 2018, half zeven. Uitzonderlijk 
begint het weekend een dagje vroeger.


Een koude wind aait mijn handen bij het afdoen van mijn 
handschoenen. Ik sluit mijn fiets en trek nog een laatste keer 
de frisse winterlucht tot diep in mijn longen. Tien meter 
verderop lonkt de warme g loed van k i tscher ige 
eightiesmuziek, Brugse Zot van het vat en het gekletter van 
veel te zware ballen die men blijkbaar doelbewust op een 
houten vloer blijft gooien.


Bowling heet het; beweerdelijk een sport.


Ik raap mijn moed bijeen en begeef me naar de ingang. De 
automatische deur doet z’n ding. Mijn vermoedens worden 
instant bevestigd: Bonnie Tyler, geur van bier, geluid van 
knarsend hout.


De spanning wordt al gauw doorbroken door de 
geruststellende woorden van een mij niet onbekende 
stagiairsstem: “Mo wien da me doar en! Oe is da, broere”? Ik 
ben een van de laatsten.


Maar liefst vijfentwintig zielen hebben zich verzameld aan een 
grote tafel voor de toog. Morgen is het toch werkdag? ’t Kan 
hen niets schelen. Het is een aanzienli jke bende 
levensgenieters en overigens niet de eerste keer dat we het 
over een andere boeg gooien na de aanrekenbare 
ereloonuren.


Een stevige handdruk hier, een amicale kus daar. Mijn pintje 
staat al klaar. Ik voel me instant welkom.


Maar uitstel is geen afstel. Zodra de apero is verdwenen in de 
diepe krochten van het menselijke gestel, slaat de honger 
genadeloos toe. Honger naar de overwinning, wel te verstaan. 
Sommigen kraaien al victorie; anderen verkiezen de 
vroegtijdige overgave boven de strijd, met witte zakdoek al in 
de hand, maar voorlopig nog verstopt onder afgewassen 
jeans.


Het eerste obstakel is mijn goeie smaak. Belachelijk schoeisel 
is op dit evenement blijkbaar obligatoir. Alsof het nog niet 
onnozel genoeg is om met ballen van tien kilo kegels te 
moeten omvergooien die twintig meter verder – lees: te ver – 
staan. Voor de softies onder ons hebben ze een effort gedaan. 
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Ze hebben ook ballen van maar zeven kilo...


En dat op een houten vloer! Gebrek aan respect volgens de vakman-parketteur; katsjing 
voor de meer commercieel ingestelde plankenlegger. Alleszins is niks méér belachelijk dan 
uitglijden op een houten vloer in belachelijk schoeisel. Men weze gewaarschuwd! Je 
advocaten-ego ligt zo aan diggelen!


De tweede hinderpaal is de onvrijwillige groepsindeling. Elk groepje krijgt z’n eigen baan. 
Pfff… moet ik eerst weer minstens een kwartier socializen met halve vreemdelingen. Dan 
pas wordt het sociaal aanvaard om eens te verleggen richting de bekende gezichten op de 
baan naast mij.


Weliswaar is bowling een sport van simpele 
regels. Eén: kies je bal. Dat lukt de meesten 
nog. De ballen van zeven kilo zijn wel erg 
gegeerd. Twee: kegel zoveel mogelijk 
kegels om. Oei. Da’s al wat moeilijker. 
Gelukkig is ‘zoveel mogelijk’ een rekbaar 
concept. Drie: probeer de baan niet teveel 
te terroriseren. Hier gaan sommigen echt de 
mist in (Ja, beste Delphine die tot aan mijn 
schouders komt; ik bedoel jou). Eerst 
krijgen we twee pogingen. Dan pas is het 
voor echt.


Mijn eerste bal belandt in de goot. Da’s voldoende om de suggestie op te wekken dat 
komend anderhalf uur wel eens een gênante en zweterige hel zou kunnen worden. Zullen 
mijn schaamtegevoel en mijn poriën overuren draaien? Is dit de plaats waar mijn advocaten-
ego het leven laat? Mijn Dag des Oordeels?


Gelukkig is mijn tweede bal raak. Nog drie kegels staan recht. Redding en opluchting! ’t Zal 
wel meevallen, denk ik dan. Geen prijzenpot voor mij, maar ook geen afgang. Een beetje 
zoals wij eerstejaarsstagiairs ons voordoen op kantoor, zeg maar.


…


We zijn anderhalf uur later. De strijd is gestreden. Nog maar net is de honger naar de 
overwinning gestild, of diepe knorgeluiden uit onze buik herinneren ons eraan dat nog een 
andere honger gestild moet worden. Aan een lange tafel schuiven we snel aan om ons 
vleesje (of min of meer nutritioneel volwaardig alternatief voor de vegetariërs onder ons) te 
bakken op de stenen grill. De keel wordt gesmeerd met wat wijn of bier en lustig laten we de 
nog licht smeulende vleesjes (dan wel de min of meer nutritioneel volwaardige alternatieven 
voor de vegetariërs onder ons) naar binnen glijden.


Tussen alle gezelligheid door zorgt een zich plots verheffende CJB’er opnieuw voor 
spanning. Het is zover. De resultaten moeten nog worden bekendgemaakt. Tot ieders 
verbazing leveren de onervaren eerstejaars de overwinnaars! Ruben – Veurns spraakorgel – 
is de winnaar bij de mannen; Emma – blond Brugs zottinnetje – bij de vrouwen. Zie dat aan, 
waarde confraters, die nieuwe lichting, dat belooft!


Overal rondom me zie ik gelukkige gezichten. Elise staat te shufflen, omdat ze deze keer 
twee strikes heeft gegooid (Nee Elise, die derde telt niet mee, want dat was jij niet). Jorn 
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steelt de show, mogelijk om zijn middelmatige spel te verdoezelen. Renée is al lang tevreden 
dat ze niet de laatste is. Ook de uitbater glimlacht, vermoedelijk omdat Delphine de 
bowlingbaan niet meer terroriseert. Hij kan weer een jaartje op zijn twee oren slapen.


Bij twee mensen zie ik toch laaghangende mondhoeken. Dit jaar komt de eer van de rode 
lantaarn aan Julie toe. Heb medelijden met haar, waarde confraters! Een gans jaar zal zij het 
ondraaglijke gewicht van de afgang in lelijke schoenen met zich moeten meezeulen! Ook 
Toon is wat teleurgesteld. Zilver is de minst begeerde prijs. Vooral met aartslelijke schoenen 
aan je voeten.


De klok slaat 23.00 uur. Iedereen is verzadigd, waarop onze gekke meute zich wederom 
verplaatst ergens meer nabij de toog. Een jong-balie-avond is immers niet geslaagd zonder 
een afsluitertje. Tradities zijn er tenslotte om in ere te houden, is het niet?


Intussen heeft de alcohol zich een weg naar mijn hersenen gebaand. Het niveau tipsy ligt al 
lang achter mij. Badend in mijn zachte roes blik ik terug op de avond en besef dat ik weer 
wat wijzer ben geworden. Meer in het bijzonder zullen drie dingen me bij blijven. Eén: 
bowling is geen sport. Twee: gaan bowlen met de juiste mensen is best leuk. Drie: 
bevestiging – van jong-balie-activiteiten word ik blijkbaar dronken. Logisch besluit: ik kom 
volgend jaar terug.


- Verslag van Mr. Yorick Van Rintel -  

Nieuwjaarsdrink
10 januari 2019


“Abigail! Een niet-inhoudelijk werkgerelateerde vraagje… ‘Heb je al plannen donderdagavond?”


Immer enthousiaste Evy kwam mijn bureau binnen en vroeg zich af of ik geen goesting had mee 
te gaan naar de nieuwjaarsdrink van het CJB. Ikzelf, groentje ten top aan de balie want pas 

officieel startend in april, zag dit uiteraard zeker zitten. 


Iets over half 8 kwamen we La Casita binnen en ik werd 
meteen verwelkomd met bubbels en babbels. Evy stelde mij 
direct voor aan iedereen. 


Iets na 8 tjingde Ruth tegen haar glas, klom Evy op een stoel 
en schraapte ze haar keel. Gelet op de afwezigheid van 
Charlotte wegens ziekte, was het haar taak als vice-
voorzitster om te speechen. En ja hoor, kan ze wel! Ik denk 
niet dat iemand zal geloven dat dit last minute, zwetend op de 
crosstrainer in de Basic Fit, in elkaar werd geflanst. :) 


Hierna werden alle conversaties verdergezet en ik werd 
overspoeld met interessante verhalen en hilarische anekdotes. 

Het leven zoals het is; advocaat (stagiair) aan de (West-Vlaamse) balie. Geen idee of dit eigen is 
aan de balie, of het eerder een gevolg is van de West-Vlaamse gezelligheid, maar wat een 
topavond was dit!
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Aan deze avond werd door een deel van de groep nog een vervolg gebreid in de Bras tot in de 
vroege uurtjes. Aan de foto’s en filmpjes te zien, was dit tweede deel van de avond evenzeer dik 
geslaagd. 


Bon, het nieuwe jaar is meer dan goed ingezet. Waarde meesters, confraters in spe: Het was mij 
een genoegen tot op de boksinitiatie! 


- Verslag van mr. (in spe) Abigail Omoragbon -  

Bedankt Story Publishers en UHasselt!
Het mag gezegd, wie aanwezig was op de studiedag Patrimonium op maandag 11 februari 2019 
kan niet anders dan beamen dat het een voltreffer was. De conferentie verleende haar 

ondersteuning aan deze uiterst interessante studiemiddag, én daar zijn we niet 
alleen trots op, maar ook dankbaar voor. 


Wij bedanken met deze graag de UHasselt voor de samenwerking en de 
uiterst boeiende sprekers die zij voor onze West-Vlaamse confraters in petto 
had. Niemand minder dan Prof. Dr. Walter PINTENS, mevr. Katrijn BOONE en 
Prof. Dr. Charlotte DECLERCK kwamen meer uitleg geven over de EU-

verordeningen inzake huwelijksvermogensrecht en geregistreerde partnerschappen en het nieuw 
erfrecht. Dit onder het toeziend oog van de voorzitter, en u wel gekende raadsheer in het Hof van 
Beroep te Gent, Sven MOSSELMANS. 


Naar goede gewoonte, zoals u ondertussen reeds weet, verzorgt de conferentie samen met 
Story Publishers de Uitstraling Permanente Vorming van de 
VUB (afdeling West-Vlaanderen). Het verleden leert ons dat 
hieruit niet alleen boeiende studiecycli voortspruiten, maar 
ook uiterst aangename, gelet op de gezellige lunch 
naderhand om met confraters, en rechtspractici in het 
algemeen, na te praten over alle nieuwigheden in de 
rechtspraktijk die u voorheen zijn voorgeschoteld. 


Wij wensen Story Publishers hierbij dan ook nogmaals te bedanken voor de samenwerking en 
vooral ook nog even reclame te maken voor de aankomende lunchcauserieën: 


	 Vrijdag 22 maart 2019 - Praktische benadering van omgevingsvergunningen en -
beroepen Simon Bekaert (advocaat) 


	 Vrijdag 3 mei 2019 - Aspecten van het sportrecht - Arbeidsrechtelijke topics - Dimitri 	
	Dedecker (advcoaat) 


Houd zeker ook onze LinkedIn-pagina in de gaten voor meer informatie omtrent onze 
permanente vormingen. 
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En ook nog… 
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Eerstvolgende activiteiten
Uitstraling permanente vorming 

VRIJDAG 22 MAART 2019 - 11U00 - 
Novotel BRUGGE 

‘Praktische benadering van omgevingsvergunningen- en 
beroepen’ - Simon BEKAERT, advocaat


Meer info via https://www.storypublishers.be/downloads/dl/file/id/
165/upv_39ste_cyclus_programma_voorjaar_2019.pdf 


Permanente vorming

MAANDAG 25 MAART  - 19U30 - Zaal A Gerechtsgebouw BRUGGE 

Wijzigingen strafrecht: ‘Nieuw strafwetboek & wetboek van strafvordering (in de pijplijn)’ - 
Kris VINCKE, De Rechtzaak, advocaat Balie WEST-VLAANDEREN  

Prijs: €30,00 (1ste jaarstagiairs gratis) - 2 punten aangevraagd 


Inschrijven via privaat luik


Voetbal tegen de Brugse dokters (BRUDOK)

WOENSDAG 3 APRIL - 20U00 - BRUGGE, Assebroek Daverlopark 

Op woensdag 3 april a.s. dagen de Brugse dokters ons opnieuw uit. De aftrap wordt gegeven 
om 20u30 op het terrein Daverlo te Assebroek. 


Professionele training vanaf 20u00. 


Prijs: gratis 


Inschrijven via www.cjbbrugge.be of ad valvas. 


Padeltornooi

DONDERDAG 25 APRIL - 18U30 - Padelclub BRUGGE, Geralaan 51 

Op donderdag 25 april a.s. organiseren wij opnieuw ons (inmiddels traditioneel) padeltornooi. De 
duo’s strijden ook dit jaar voor de felbegeerde titel. Laat enig gebrek aan ervaring u zeker niet 
tegenhouden, de parelsport is zeer toegankelijk. 
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Prijs: 	 Stagiairs-leden: €10,00 


	 Tableau-leden: €15,00 


	 Niet-leden: €25,00 


Snel inschrijven via www.cjbbrugge.be of ad valvas want de plaatsen zijn beperkt! 


P.S.: indien u zelf geen dubbelpartner heeft, kunt u zich uiteraard ook inschrijven. Dan koppelen 
wij u zeer graag aan een leuke dubbelpartner. 


Quiz

DONDERDAG 9 MEI -  19U30 - Sint-Lodewijkscollege BRUGGE 

Zoek u alvast wat bollebozen uit om uw team te vervoegen tijdens onze quiz t.v.v. van het goede 
doel. 


Maximaal 5 personen per ploeg 


Prijs: €20,00 per ploeg


Inschrijven kan via www.cjbbrugge.be of ad valvas. 


Champagneweekend

WEEKEND 26-28 APRIL 

Save the date! 


Meer info binnenkort in uw mailbox, op onze facebookpagina en website. 


Uitstraling permanente vorming 

VRIJDAG 3 MEI - 11u00 - Novotel BRUGGE 

‘Aspecten van het sportrecht - Arbeidsrechtelijke topics’ - Dimitri DEDECKER, advocaat 


M e e r i n f o v i a h t t p s : / / w w w. s t o r y p u b l i s h e r s . b e / d o w n l o a d s / d l / fi l e / i d / 1 6 5 /
upv_39ste_cyclus_programma_voorjaar_2019.pdf  

WWW.CJBBRUGGE.BE !11

http://www.cjbbrugge.be
http://www.cjbbrugge.be
https://www.storypublishers.be/downloads/dl/file/id/165/upv_39ste_cyclus_programma_voorjaar_2019.pdf
https://www.storypublishers.be/downloads/dl/file/id/165/upv_39ste_cyclus_programma_voorjaar_2019.pdf
https://www.storypublishers.be/downloads/dl/file/id/165/upv_39ste_cyclus_programma_voorjaar_2019.pdf
http://www.cjbbrugge.Be


FEBRUARI 2019 CJB BRUGGE VZW

Fin de saison

ZATERDAG 15 JUNI - 14U00  

Het is misschien nog wat vroeg. De lente breekt af en toe reeds stilaan door. Een stil verlangen 
naar de zomer ontluikt bij elk van ons, én die zomer willen wij graag met u flitsend starten met 
het gekende ‘Fin de saison’-concept op zaterdag 15 juni a.s. 


Save the date! 


Meer info binnenkort in uw mailbox, op onze facebookpagina en website. 


U wordt toch ook lid van de Conferentie?!
Lid worden van CJB BRUGGE VZW is even eenvoudig als doeltreffend. 


U schrijft het lidgeld over op onze rekening. Zo maakt u het ons mogelijk een 
brede waaier aan activiteiten te organiseren. Bovendien ontvangt u in ruil een 
jaar lang een mooie korting bij deelname aan onze activiteiten. 


Eerstejaars zijn tijdens het gerechtelijk jaar waarin zij aan de balie komen gratis 
lid.


Wij kijken er naar uit jullie massaal te mogen verwelkomen het komend 
gerechtelijk jaar! 


Wil u graag meer CJWeetjes om te weten wat voor leuks - en uiteraard ook leerrijk - er allemaal 
aan onze balie gebeurt? Schrijf u dan snel in want vanaf 
oktober verspreiden wij onze CJWeetjes enkel nog onder de 
leden. 


Leuk meegenomen: om de eenheidsgedachte van onze 
verenigde Balie West-Vlaanderen te versterken, kunnen de 
leden van CJB Brugge vzw ook aan ledentarief deelnemen 
aan de activiteiten van de Conferenties van Ieper, Kortrijk en 
Veurne. Twijfel dan ook niet langer en maak u zo spoedig 
mogelijk lid van onze Conferentie, zo geniet u van een zeer 
uitgebreid scala aan activiteiten (over het ganse West-
Vlaamse grondgebied)!
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Tarieven


Stagiairs: 50,00 euro 


Tableau-advocaten: 75,00 euro


Betalen kan door overschrijving op het 
gekende rekeningnummer BE58 6301 
5300 0179 met vermelding van: ‘lidgeld’ + 
uw naam.
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Ook bij ons kan u uw ei kwijt!
Zij die graag eens hun licht laten schijnen op een actueel brandend thema, of ideeën hebben van 
gelijk welke aard mogen dit uiteraard steeds laten weten. U kan ons daarvoor makkelijk bereiken 
via onze website www.cjbbrugge.be. 


WWW.CJBBRUGGE.BE !13

http://www.cjbbrugge.be
http://www.cjbbrugge.Be

