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Permanente 
vorming 

 

Tennistoernooi 
 

Openingszitting 
 

 

DINSDAG 

17 SEPTEMBER 

 

ZONDAG  

22 SEPTEMBER 

 

VRIJDAG 

11 OKTOBER 

 
 

 
 

De conferentie 2018 is dood, lang leve de nieuwe conferentie 2019! (Of toch minstens voor de duur van het 

nieuwe gerechtelijk jaar.) 

Op 28 juni ll. werd een nieuw bestuur verkozen. Naast onze oudgedienden Charlotte, Elise, Cédric, Stijn, Silke, 

Guillaume, Delphine en Emma, zetten dit jaar Thaïs Brinckman, Pol Deketelaere, Shari Van Den Bremt en 

Ruben Verbrugghe zich in voor de organisatie van onze CJB-activiteiten. Zij stellen zich graag aan jullie voor 

in deze nieuwsbrief. 
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 Afgelopen activiteiten 
 

 Baliequiz 
 

Op donderdag 9.05 jl. namen 160 enthousiastelingen deel aan onze 

Baliequiz. 

  

Ons Quizcomité zorgde voor een pittige quiz en ons barteam had de handen 

vol dankzij de dorstige én hongerige aanwezigen. Team G4 keerde (nadat 

de toegangspoort zich uiteindelijk opende) als verdiende 

winnaar huiswaarts! 

  

De opbrengst van deze geslaagde editie ging naar Chicks for Muco. 

  

Een verslag van de winnaars van de zilveren medaille. 

 

Beste kans op de eindoverwinning zit verborgen in de keuze van de ploeg 

waarin mijn ploeg “Roger & Co” op de eindmeet uiteindelijk nipt werd 

verslagen en enkel het Olympisch zilver behaalde. Desondanks was de 

vijfkoppige bemanning van ons slagschip vol enthousiasme van wal gegaan. 

  

Als  kapitein van dit schip, reserveerde ik mezelf de juridische vragen.  Om 

up-to-date te blijven, had ik de avond voor de quiz nog telefonisch contact 

met “minister van justitie Geens”. Dit om navraag te doen, welke nieuwe 

wijzigingen hij binnen het gerecht en wetgeving (à la limite) uit zijn duim zou 

zuigen! Ondanks de vele extra updates (bleek tot mijn grote spijt) de quiz 

amper juridische nieuwtjes te bevatten! 

 

Als boegbeeld koos ik voor mijn 

zoon  Zeger,  voor de architecturale-  en 

“langere” vragen (gezien hij een ranke 1,93 

meter bereikt in verticaalstand). 

Onze 1ste  stuurman werd uiteindelijk 

Thomas. Onze expert ter zake met een zeer 

brede algemene kennis. Het nodige 

denkwerk vraagt natuurlijk een krachtbron, 

dus de geserveerde pizza  werd met plezier 

onthaald. 

 

Als eerste matroos viel ons oog op Wouter. 

Een doorwinterde apotheker met de nodige 

kennis over quizdoping. Na de nodige 

preparaten en transfusies, liet hij ons vlotjes 

door de mazen van het net van de jury 

glippen. 
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En dekmatroos verkozen we Brecht. Die bij nader inzien anoniem wenst te 

blijven… aangezien zijn spionageactiviteiten voor president"Pottink", die 

toch liever met de mantel der liefde bedekt worden. 

 

De meeste quiz-vragen werden door onze bemanning probleemloos 

beantwoord. Desondanks sneuvelden we op de aanvankelijke 

schiftingsvraag van het panel, die luidde als volgt: “Op hoeveel lichtjaren 

ligt het dichtstbijzijnde zwarte gat in het heelal?”. 

 

Omdat niemand van ons, nog maar enige ervaring heeft 

opgedaan met zwarte dames afkomstig uit het Afrikaanse 

continent… en om die reden, bleven wij het antwoord 

schuldig… 

 

Volgend jaar misschien beter… 

Na onze reeds geplande safari. 

  

Een hartelijk adieu en tot volgend jaar 

 

Namens het team, Roger & Co 

 

ROGER VANHALEMEERSCH 

 

 

 

Ten slotte wensen wij onze talrijke sponsors nogmaals van harte te 

bedanken - dankzij hen ging niemand met lege handen huiswaarts 

 
 

 

 

Bistro Pro Deo - Copyhouse Bvba - Campo Solar - 

Apotheek Manitoba - Pizza Hut - Padelclub Brugge - 

Newfactory - Schoonheidsinstituut Lore - Apotheek 

Vanden Broucke - d' Ouwe Hoeve - Gasthof Siphon - 

Restaurant 't Huiskombuis by baobab - 't Hof van Beroep 

- Make Your Own Spirit - Fermette - Orage jewels - 

Wijnen en champagne Louise Brison - PUUR chocolat - 

Slagerij De Leeuwebrug - Ribs 'n Beer Kortrijk - Twee 

Meisjes - Must - Concertgebouw Brugge - MINT - 

schoonheidssalon - Larcier - eKart - BABETTE - 

Lauretum - Otomat - Apotheek-Depuydt - Bomboclat 

Festival - Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be) 

- HAP take away bites - Sabor De Aragon - Wijnen Van 

Maele - La Casita - ... 
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Fin de saison 
 

Er was een tijd dat wat toen nog het zomerfeest werd genoemd met stip in mijn 

agenda stond genoteerd op de laatste zaterdag voor het gerechtelijk verlof. 

Met knikkende knieën fietste ik steevast met wielerlegende LANGEROCK 

richting het Eikenhof, alwaar we, die ene uitzonderlijke keer niet te na 

gesproken (ondergetekende vergeet nooit hoe hij toen de beslissende 

strafschop scoorde), met Team Jong telkenmale door Team Oud werden 

vernederd. Vaak lagen enkele betwistbare scheidsrechterlijke beslissingen en 

onsportief gedrag van een hinkende spits aan de basis van de zure 

nederlagen.  

Met de jaren verwaterde de formule, stonden vaak meer leken dan advocaten 

op het veld en finaal werd zelfs vijf tegen vijf gespeeld over de breedte van het 

veld. Het vrouwenvoetbal lokte meer “supporters” dan de mannenmatch…  

Voor de kinderanimatie voorafgaandelijk aan de match had ik toen geen 

aandacht, meestal lag ik pas in bed op het moment dat de kinderen mijn 

oudere confraters kwamen wekken.  

 

Dit jaar besloot het jong en dynamisch bestuur van CJB BRUGGE de oude 

formule nieuw leven in te blazen. Er werd een heuse reclamecampagne 

opgezegd via sociale media en de activiteit kreeg een nieuwe naam: Fin de 

Saison. De vervallen kantine van het Eikenhof werd ingeruild voor de hippere 

bar van Tennisclub ’t Vijverhof. 

Op 15 juni werden de laatste besluiten van het gerechtelijk jaar even aan de 

kant gelegd en trok ondergetekende met zijn voltallige kroost naar de 

kinderanimatie in SIJSELE. De vrouwelijke leden van het bestuur hadden 

kosten noch moeite gespaard om de jonge baliekoters goed te verwennen. Er 

was een uitgebreid aanbod kinderanimatie voorzien: leuke buitenspelletjes 

(o.a. reuze mikado en nog grotere zakdoekomteleggen), een springkasteel en 

speeltuin, originele volksspelen en een schminkster van een nieuw dat het 

voetbal destijds nooit bereikt heeft.  
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De oudere kinderen en hun vaders en moeders die zich nog eens wilden 

bewijzen konden na de onverwachte regenbui op de beschikbare banen ook 

een balletje slaan. Andere ouders zoals ondergetekende konden gewoon 

eens een heerlijk rustige namiddag beleven want de kinderen stonden ofwel 

in de rij voor de grime, ofwel onder het toeziend oog van de voorzitster en 

haar team, dat zelfs nog pannenkoeken had voorzien.  

Na de kinderanimatie vond nog een feestelijk avondgedeelte plaats, waarop 

ondergetekende helaas niet aanwezig kon zijn, doch waarvan hij vernam dat 

de sfeer van de oude dagen opnieuw aanwezig was. Zelf werd ik de volgende 

morgen om 7u door kinderhandjes gewekt… 

 

De wisselbeker van het legendarische Jong-tegen-Oud-tornooi staat 

momenteel nog steeds stof te vergaren in de cafetaria van de rechtbank en 

mag wat mij betreft dit jaar gerust aan het CJB-bestuur worden overhandigd, 

dat er wonderwel is in geslaagd om een oude traditie nieuw leven in te blazen. 

Ik schrijf hierbij mijn 3 meiden graag in voor de volgende editie en regel alvast 

een babysit! 

STIJN LELIAERT 
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En ook nog…     En ook nog dit… 
 

     Padel 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat aan de winnaars (Hans Beerlandt en Dries Lauwers) die 

onze oud-vicevoorzitter, Evy Loubris, en Joris Van Hootegem 

(winnaars poule dubbel gemengd) in een bloedstollende finale 

wisten te verslaan 

 

     Pleitwedstrijd 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Dikke proficiat aan confraters Ariadne Van den Broeck, Rogier Vaes en Yorick 

van Rintel! 
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BEZOEK ONZE INSTAGRAM EN FACEBOOK PAGINA VOOR MEER VAN DEZE LEUKE NIEUWTJES!                    

@JONGEBALIEBRUGGE  

 

 

 

 

 

 

 
“Onze” Stijn liep mee op de 10de Advocatenrun aan het 

Koloniënpaleis in Tervuren. Twaalf km bij 30°C… of ook wel: 

moedig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie West-Vlaamse confraters versterkten het team 

van Balie Gent op de 8ste editie van Eurolawyers, het 

EK voor advocaten. De beker kwam uiteindelijk ook 

mee naar huis!  

Proficiat aan confraters David Delefortrie, Dieter 

Dewulf en Ruud Tack 

 

 

 

 

 

Jaarlijks organiseert één van de Vlaamse Conferenties 

het “feestje der feestjes”, om de onderlinge banden 

aan te scherpen. 

Dit jaar viel de beurt aan onze Veurnese collega’s. 

Uiteraard zonden wij een delegatie! Dat het goed en 

zonnig was… 
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Onze nieuwelingen 
 

Thaïs Brinckman 
 
Ik ben Thaïs, zeescoutster in hart en nieren en sinds een tweetal jaar loop ik stage 

in het advocatenkantoor ADVOBRU te Brugge. 

Samen met mijn collega’s van het CJB kijk ik er naar uit om er voor jullie opnieuw 

een grandioos gerechtelijk jaar van te maken.  

Als stagiairsverantwoordelijke wil ik er samen met Delphine, Shari en Ruben voor 

zorgen dat de overstap van het studentenleven naar het werkleven niet alleen 

vlot, maar ook leuk verloopt. Jullie kunnen bij ons niet alleen terecht met jullie 

muizenissen of besognes, we zullen er ook voor zorgen dat jullie tussen al het 

harde werken door voldoende stoom kunnen aflaten met amusante activiteiten.  

Verbroederen met andere advocaten kan ook op het balieweekend. Als mede-

organisator van het balieweekend zal ik er mede voor zorgen dat dit 

balieweekend nog beter, vermakelijker en gezelliger wordt dan vorig jaar. De 

confraters die vorig jaar reeds mee waren, weten dat dit geen makkelijke opgave 

wordt. Benieuwd of we in ons opzet slagen? Zet ons balieweekend dan maar 

alvast met stip in jullie agenda, ik garandeer jullie nu al dat het opnieuw 

onvergetelijk wordt. 

 

 

Pol Deketelaere 
 

Geboren te Brugge op 6 mei 1992, gevormd in het Sint-Lodewijkscollege te 

Brugge, en na een zowel intellectueel als spiritueel verrijkende periode in en rond 

de UGent, ondertussen twee jaar werkzaam bij advocatenkantoor Leeward, en 

sinds kort bevoorrecht om vanuit het CJB de samenhorigheid tussen confraters 

te bevorderen.    

Als medeverantwoordelijke voor sport zal ik jullie faciliteren om uw achtbare 

tegenstrevers buiten het gerechtsgebouw uit te dagen, en/of samen met een 

team confraters overwinningen te behalen, maar steeds met een 

verbroederende après-x.   

Daarnaast zal ik mij voor elk zijn permanente vorming inzetten om jullie, door 

middel van opwindende onderwerpen en groot redenaars, wegwijs te maken 

doorheen het steeds evoluerende juridische landschap.  

 

 

Shari Van den Bremt 
 

Ik ben Shari en ik ben jullie stagiairsverantwoordelijke. Ik begin aan mijn tweede 

stagejaar bij advocatenkantoor Depla-Lantsoght te Brugge. Je komt me normaal 

gezien dagelijks tegen op de rechtbank en vaak ook daarbuiten... 

Samen met mijn CJB-collega’s Thaïs, Ruben en Delphine bezet ik de post van 

stagiairsverantwoordelijke, waar we de stagiairs met raad en daad bijstaan. 
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Ik hoop jullie allen te mogen verwelkomen op onze activiteiten zoals het 

balieweekend waar de banden tussen de leden en het CJB gesmeed worden. 

 

Ik hoop dat we er samen een fantastisch gerechtelijk jaar van maken! 

 

 

Ruben Verbrugghe 
 

Ik ben een tweedejaars stagiair die stage loopt bij HB-advocaten te Veurne. 

Binnen CJB Brugge ben ik verheugd om met drie anderen de functie van 

stagiairsverantwoordelijke op mij te nemen. 

 

Ik maak er dan ook een persoonlijke missie van om een aanspreekpunt te zijn 

voor alle eerstejaars stagiair-advocaten aan Balie West, om ook hun introductie 

met het wondere leven aan de Balie zo vlot mogelijk te laten verlopen.  

 

Bij deze wens ik alvast onze nieuwe lichting stagiair-advocaten van harte 

welkom. 

 

 

In het vooruitzicht 
 

Tennistoernooi 
 

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019 – BLAUWE REIGER 

 

CJB Brugge verwelkomt iedereen graag op de eerste sportactiviteit van haar 

nieuw werkingsjaar.  

 

Ons traditioneel tennistoernooi, terug van weggeweest en in een nieuw (Spaans) 

jasje, met aansluitend paëllafestijn. 

 

Laat de zoektocht naar een geschikte dubbelpartner u hierbij zeker niet 

afschrikken.  

Indien u nog geen dubbelpartner heeft, koppelen de sportverantwoordelijken u 

“blind date”-gewijs aan een andere beschikbare tennisser/ster. 

 

Uiteraard zijn ook supporters meer dan welkom en kunnen zij aanschuiven voor 

de apéro en het paëllafestijn dat aan dit toernooi zal gekoppeld worden. 

 

Schrijf je snel (ten laatste op 16.09 as.) in via onze online inschrijvingsmodule of 

ad valvas.  

 

 

  

Prijs: 

Tennis + aperitief:  € 12 

 

Apéro + paëlla (vanaf 17u):  

Stagiairs:  € 20  

Leden cjb: € 25 

Niet-cjb:  € 30 

 

Tennis + aperitief + paëlla  

Stagiairs:  € 25 

Leden cjb: € 30 

Niet- cjb: € 35 

 



ZOMER 2019  CJB BRUGGE VZW 

WWW.CJBBRUGGE.BE 
10 

Permanente vorming 
 

DINSDAG 17 SEPTEMBER 2019 – RECHTBANK BRUGGE 

 

Het gerechtelijk jaar schiet uit zijn startblokken. 

 

Dit betekent dat het stilaan tijd is voor de eerste permanente vorming van het 

nieuwe werkingsjaar van CJB Brugge vzw. 

 

Onze baliegenoot, mr. Nick DE WINT (Marlex), geeft op dinsdag 17.09 as. een 

interessante uiteenzetting i.v.m. de actualia van het omgevingsrecht, waarbij hij 

zich meer bepaald zal toespitsen op het nieuwe omgevingshandhavingsrecht. 

 

 

Hou ook alvast de volgende data vrij: 

- 15 oktober 2019 - Mr. Nic Clijmans – ‘Boek 8: het nieuwe bewijsrecht’ 

- 19 november 2019 - Mr. Hans De Meyer – Deontologie 

- 17 december 2019 - Mr. Andi Zrza – Ondernemingsrecht 

 

 

Dag (en nacht) van de stagiair 
 

VRIJDAG  27 SEPTEMBER 2019 

 

Op vrijdag 27.09.2019 organiseren de vier Conferenties de eerste West-

Vlaamse Dag (en nacht) van de stagiair, waarop de nieuwbakken stagiairs o.m. 

aan de magistratuur en de Raad worden voorgesteld.  

 

’s Avonds zijn alle stagiairs (ook tweede- en derdejaars) van Balie West welkom 

op de Nacht van de Stagiair, vanaf 21 uur in de Vagant te Kortrijk 

 

 

OC Balie West 
 

VRIJDAG 11 OKTOBER - FABRIEKSPAND ROESELARE 

 

De openingsconferentie valt dit jaar wat later dan gewoonlijk en voor de 2de editie 

georganiseerd door onze verenigde West-Vlaamse balie, is Roeselare gaststad. 

 

Opdat iedereen veilig ter plaatse én thuis zou geraken, zullen er vanuit Brugge 

bussen worden ingelegd.  

 

Confrater Bram Vandromme zal spreken over de modernisering van ons beroep. 

 

Meer info vindt u in de uitnodiging in uw brievenbus. Het wordt ongetwijfeld een 

onvergetelijk feestje! 

 

 

 

 

Prijs: 

 

Opleiding + receptie nadien: 

 

€ 30 

 

Inschrijving via privaat luik 
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Balieweekend 
 

WEEKEND 22-24 NOVEMBER 2019 
 

Een werkingsjaar van CJB Brugge vzw zou niet hetzelfde zijn zonder ons 

traditioneel Balieweekend, die dit jaar gepland staat in het weekend van 22-24 

november 2019. 

 

De ideale gelegenheid om een weekend lang te verbroederen met uw 

teerbeminde confraters. 

 

Meer info volgt binnenkort! 

 

 

Save the date! 

 

Sintontbijt – zaterdag 30 november 2019 

Kerstbowling – donderdag 19 december 2019 

Nieuwjaarsdrink – donderdag 9 januari 2020 

 

 

UPV’s najaar 2019 
 

Deze vormingsmomenten worden opnieuw georganiseerd door de Conferentie 

van de Jonge Balie Brugge, de Uitstraling Permanente Vorming van de VUB 

(afdeling West-Vlaanderen) en de uitgeverij Story Publishers, een door de Orde 

van de Vlaamse Balies erkende opleidingsinstelling. 

 

Noteer voor september – november alvast de volgende data: 

 

Vrijdag 27 september 2019 

Douanerecht en douanecontentieux in België 

Eric Van Dooren – Raadsheer hof van beroep Antwerpen, docent UA 

 

Vrijdag 18 oktober 2019 

Uitdagingen van het gevangeniswezen aan het begin van de 21ste eeuw 

Hans Claus – Directeur Gevangenis Oudenaarde 

 
Vrijdag 22 november 2019 

Sociale huur – Recente evoluties 

Björn Mallants - Directeur Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen 

 

Place to be: Novotel Brugge Centrum, telkens van 11u tot 14u30 

 

Prijs (incl. dranken, lunch en documentatie) (excl. 21% BTW) 

Causerie: € 90,00 

Studenten en leden CJB Brugge: € 70,00 

Cyclus 3 causerieën: € 240,00 

Studenten en leden CJB Brugge: € 190,00 
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U wordt toch ook lid van de Conferentie?! 
 

Wenst u volop te (blijven) genieten van kwaliteitsvolle Permanente Vormingen en de brede waaier aan (nieuwe) 

activiteiten die dit jaar door de Conferentie van de Jonge Balie zal worden aangeboden? Maak u dan vliegensvlug lid van 

onze Conferentie!  

 

Niet enkel krijgt u als lid een mooie korting op de inschrijvingsprijs voor onze activiteiten, tevens kan het lidmaatschap 

van de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge u helpen om uw lokale banden te onderhouden binnen onze nieuwe 

Balie West-Vlaanderen.  

 

NIEUW: Schrijf u nu eenvoudig via de website in als lid van CJB Brugge vzw (https://www.cjbbrugge.be/events/u-wordt-

toch-ook-lid-van-cjb-brugge-vzw), waarna u een mailtje met de betalingsinstructies ontvangt.  

 

Zoals dit steeds het geval is, zijn onze tarieven ook dit jaar zeer democratisch gebleven én is er een mooie korting voor 

de confraters die de uiterste betalingstermijn van 30 september as. strikt naleven:  

 

• Stagiairs: 40,00 euro bij betaling voor 30 september 2019 (nadien: 50,00 euro) 

• Tableau-advocaten: 65,00 euro bij betaling voor 30 september 2019 (nadien: 75,00 

euro) 

 

Ter info: eerstejaarsstagiairs 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! 

 

 

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.  

 

 

Revue 2020 

 

Voor de eerste West-Vlaamse revue zijn wij op zoek naar creatief talent (schrijvers, figuranten, 

acteurs, stand up comedians, …). Wie graag mee zijn schouders onder dit nobele project 

wenst te zetten, mag ons steeds contacteren. 

 
 
 

Conferentie van de  

Jonge Balie Brugge 

 

Langestraat 120 

8000 Brugge 

 

www.cjbbrugge.be 

 

Bestuur: 

Charlotte Benoot 

Elise Standaert 

Emma Tamsin 

Cédric Labens 

Stijn D’hondt 

Guillaume Calus 

Silke Brutin 

Delphine Demets 

Thaïs Brinckman 

Pol Deketelaere 

Shari Van Den Bremt 

Ruben Verbrugghe 

https://www.cjbbrugge.be/events/u-wordt-toch-ook-lid-van-cjb-brugge-vzw
https://www.cjbbrugge.be/events/u-wordt-toch-ook-lid-van-cjb-brugge-vzw
http://www.cjbbrugge.be/
http://www.cjbbrugge.be/

