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Voorwoord van de oud-Voorzitter en de nieuwe Voorzitster 
 
 

Geachte confraters, 
Beste CJB-vrienden, 
 
Nu het gerechtelijk verlof is ingezet, kijken wij in deze laatste “Baliekraker” met u graag terug 
op het afgelopen werkingsjaar van onze Conferentie. 
 
We mochten dit jaar alvast een zeer enthousiaste groep eerstjaarsstagiairs aan onze balie 
verwelkomen. Onze activiteiten waren dan ook vaak gekenmerkt door dit jong geweld. 
 
Maar dit jaar hadden we ook aandacht voor de ouders van het allerjongste geweld. Ons 
bestuur zette voor hen een heus Sint-ontbijt op poten. Het ontbijt bleek alvast een groot 
succes te zijn. 
 
Verder stonden nog heel wat klassieke CJB-activiteiten op de kalender (tennistoernooi, 
kerstbowling, quiz, …). De klassieke activiteiten kenden evenwel slechts wisselend succes, 
zodat wij in de toekomst een wind van verandering en vernieuwing zullen laten waaien. 
 
Het motto “save the best for last” was evenwel nog nooit zo toepasselijk. Wij genieten nog 
steeds na van de schitterende Revue van 15.06 jl. (waarvoor nogmaals een bijzonder woordje 
van dank aan onze fantastische Revue-directeur, Koen Van de Walle, en onze schitterende 
Revue-regisseur Franky Baert).  
Hoewel het strikt gezien de laatste revue van balie Brugge was, hebben wij er alle vertrouwen 
in dat dit concept de veelbesproken fusie zal overleven. 
 
Nu wij in september verdergaan als één balie, Balie West, zal het ook voor de Conferentie van 
de Jonge Balie Brugge vzw ongetwijfeld een uitdagend, doch boeiend werkingsjaar worden. 
Wij zijn er alvast helemaal klaar voor, want ook dit jaar bestaat het CJB-bestuur uit jonge, 
enthousiaste confraters die u van talrijke activiteiten zullen voorzien en die u interessante 
permanente vormingen zullen voorschotelen. 
 
In onze eerste nieuwsbrief, die u begin augustus mag verwachten, zal u alvast kennis kunnen 
maken met onze nieuwe bestuursleden.  
 
Ja, u leest het goed, dit is niet enkel de laatste baliekraker van dit gerechtelijk jaar, dit is tevens 
de laatste baliekraker ooit. Vanaf augustus verdwijnt de baliekraker in haar huidige vorm en 
zult u van ons een elektronische nieuwsbrief mogen ontvangen, die tweemaandelijks (soms 
zelfs maandelijks) zal verschijnen. Zo kunnen wij u sneller op de hoogte brengen van het meest 
recente nieuws aan onze balie en u inlichten omtrent onze geplande activiteiten. 
 
Kortom, er staan heel wat veranderingen voor de deur.  
 
Rest ons enkel nog jullie een deugddoend gerechtelijk verlof toe te wensen.  
 



- 4 - 
 

Wij zitten ondertussen niet stil en bereiden ons volop voor op onze zomeractiviteiten (noteer 
alvast onze volgende activiteiten: kleiduifschieten – 11 augustus 2018 en onze eendaagse reis 
naar Zoutelande – 31 augustus 2018). Noteer ook alvast dat ons tennistoernooi met 
aansluitende barbecue gepland staat op 16 september as. 
 
Verder is er ook de voorbereiding van de eerste Openingszitting van Balie West die doorgaat 
op vrijdag 21.09.2018 (in het Concertgebouw met aansluitend avondfeest in de Brugeoise). 
We hopen jullie daar alvast in groten getale te mogen verwelkomen! 

 
 

  

 
Met oprechte groeten, 
 
Namens CJB Brugge vzw, 
 
Bruno DESSIN 
Oud-Voorzitter 
 
Charlotte BENOOT 
Nieuwe voorzitster 
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Bestuur CJB Brugge vzw 2017-2018 
 

* Voorzitter: Bruno DESSIN 

 

* Vice-voorzitter: Samuel MENS 

 

* Penningmeester: Gilles CAERELS 

 

* Secretaris: Julie PEELAERS 

 

* Bestuursleden: 

 Alexia BAERT 

 Charlotte BENOOT 

 Pieterjan DENS 

 Astrid LESCOUHIER 

 Evy LOUBRIS 

 Brecht MAUS 

 Julie ONGENAE 

 Ruth VAN OOTEGHEM 

 

* Verantwoordelijken stagiairs: Astrid LESCOUHIER, Brecht MAUS en Ruth VAN OOTEGHEM 

 

* Baliekraker: Samuel MENS 

 

* Sport: Charlotte BENOOT, Brecht MAUS en Julie ONGENAE  

 

* Beroepsopleiding en Permanente Vorming: Alexia BAERT, Pieterjan DENS en Astrid 

LESCOUHIER 

 

* Meerdaagse reis: Gilles CAERELS, Pieterjan DENS en Astrid LESCOUHIER 

 

* Balieweekend: Charlotte BENOOT, Bruno DESSIN, Evy LOUBRIS en Samuel MENS 

 

* Webmaster/Sociale Media: Charlotte BENOOT en Evy LOUBRIS 

 

* Revue: Alexia BAERT, Charlotte BENOOT, Evy LOUBRIS, Brecht MAUS en Ruth VAN 

OOTEGHEM 
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Garrincha Fit (28.02.2018) 
 

  

“Ook in 2018 laat de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge vzw jullie graag 
kennismaken met een aantal nieuwigheden in de Brugse regio.” 

Zo werd de nieuwe sportactiveit door het CJB met trots aangekondigd. Een 
GARRINCHA FIT sessie. 

“GARRINCHA-hé?” 

Even googelen en al vlug kwam ik op de site https://garrincha.be/ uit. “Your new 
home for football”. Op de foto’s: 6 zaalvoetbalvelden samengebracht in een 
loods te Brugge, met mannelijke voetballers in alle vormen, maten en kleuren… 

Oei oei, dat is dus niets voor mij, dacht ik meteen.  

Doch plots besefte ik dat ik niet op ‘GARRINCHA’ diende te zoeken, doch wel op 
de term ‘GARRINCHA-FIT’!  

Oké, nieuwe poging.  

Opnieuw googelen, vervolgens doorverwezen worden naar de Facebookpagina 
van ‘Garrincha Fit Brugge’ en ziedaar! Bovenaan de pagina onmiddellijk een 
filmpje van zwetende dames én heren die op opzwepende muziek met allerlei 
hippe toestellen, materialen, elastieken en gewichten (ook in allerlei vormen, 
maten en kleuren!), de strijd aangaan met zichzelf, elkaar en de zwaartekracht. 

Het is wat raar om te omschrijven, ik hoop dat mijn poging volstaat, doch de 
nieuwsgierige confraters raad ik aan zelf eens op de Facebookpagina te gaan 
kijken. 

Maar goed, deze nieuwe hippe manier van sporten, we moesten dat toch eens 
gedaan hebben hé! Ik stuurde een bericht naar mijn beste vriendin, eveneens 
een jonge mama. “Of ze niet eens zin had om mee te doen met de hippe mensen 
in deze wereld. Het lichaam van een jonge moeder kan er alleen maar deugd van 
hebben!” Bovendien, het was nog eens een moment om samen, zonder de 
kinderen (!), iets te doen, wat tegenwoordig niet meer evident blijkt te zijn. 
Moest het uiteindelijk tegenvallen, we zouden tenminste gezellig bijgebabbeld 
hebben in de autorit naar en van Brugge! 
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Goed, daar aangekomen - in dezelfde loods als de Garrincha-footbal! - wachtten 
we nog enkele minuten tot iedereen arriveerde. Rondom ons veel mannelijk 
volk. Enkelen kwamen op hetzelfde moment als ons toe, anderen waren reeds 
aan het voetballen, en nog anderen zaten fris gedoucht aan de bar. Onze jonge 

mama-avond was toen eigenlijk al geslaagd 😉. 

De Garrincha-Fit sessie zelf tenslotte.  

De instructeur verwelkomde ons met al zijn enthousiasme, deed een korte 
uitleg, zette de muziek goed luid en we vlogen er meteen in. Het bij aanvang 
schuchter toekijken naar dergelijke nieuwe manier van sporten, werd meteen 
achterwege gelaten. In 2 groepen tegenover elkaar moesten we opwarmen. 
Maar wat een opwarming! Om de spieren een Garrincha-Fit sessie veilig te laten 
doorstaan, moeten ze blijkbaar gloeiendheet zijn! Dat de lachspieren mee 
opwarmden, namen we er graag bij. We hebben best hilarische momenten 
beleefd door elkaar te zien zweten en proberen om toch die opwarming, jumping 
jacks, zotte sprongen en bochten van de instructeur zo goed als mogelijk na te 
bootsen. 

Iedereen pompaf na de opwarming was het logische gevolg... Nu volgde nog het 
gedeelte waarvoor we werkelijk waren afgezakt naar die loods! Die Garrincha-
Fit, weet u nog? 

De toestellen, elastieken, materialen, gewichten, noem maar op, lagen in één 
grote cirkel. Per twee moesten we bij elk onderdeel de oefening doen. Ideaal dat 
ik mijn beste vriendin meehad, zelfs onder het sporten dus qualitytime! Om de 
30 seconden - of was het nu om de 40? Soit, doet er niet toe, bij de ene leek het 
30 seconden, bij de ander zelfs een minuut! (De oefeningen schelen in 
moeilijkheidsgraad, ziet u.) Laat ons zeggen ‘om de zoveel tijd’ kregen we een 
bieptoon die aangaf dat we moesten doorschuiven naar de volgende oefening. 

De oefeningen waren tof en, zoals ik al aangaf, was de ene zwaarder dan de 
ander, maar bovenal, we voelden dat we goed bezig waren én we waren hip! 

We kwamen aan de laatste stop van de eerste ronde. We hadden alle oefeningen 
gedaan en zagen een tweede ronde volledig zitten! Na alles doorlopen te 
hebben, wisten we nu hoe elke oefening correct kon aangevat worden. Laat die 
tweede ronde maar komen! 

Maar… De instructeur stopte de muziek, feliciteerde ons allemaal voor ons hard 
labeur en we kregen een cooling down / stretch sessie.  
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Dju… We hadden die gewichten en elastieken nu toch wel graag getoond dat we 
ze in de tweede ronde wél allemaal de baas konden!  

Het was natuurlijk voor de meesten een initiatieles. De instructeur heeft dan 

begrijpelijk wat meer tijd nodig om de nodige uitleg te geven en hoewel mijn 

vriendin en ik nog nooit van die Garrincha-‘stuff’ hadden gehoord, bleek het toch 

al zeer populair te zijn, met de ene groep na de andere die de sessies volgden! 

Zeker voor herhaling vatbaar dus!  

Maarrrr, liefste Garrincha-people, zouden jullie ‘pretty please’ ook in Oostende 

een loods kunnen inpalmen? Ik heb nog goeie herinneringen uit mijn tienerjaren 

aan een loods daar bij de Oostendse ‘tettenbrug’, de Hangaar, kent u die? We 

beloven dat we ook hier in Oostende hip kunnen zijn!  

 

Floor D’Hulster 
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Gezamenlijke activiteit Ieper (15.03.2018) 
 

Gelokt en gelonkt door de Last Post en Ieperse tapas werd onder West'se vlag 
afgezakt naar de gezamenlijke activiteit te Ieper op 15 maart 2018. 
 
Vier Conferenties van de Jonge Balies united. 
 
Enigszins schoorvoetend werd getikt met een Ypra om vervolgens met een bonte 
mengeling der conferenties de loopgraven in te duiken. Begeleid door de gidsen 
der gidsen werden we daarna ondergedompeld in het Ieper'ené's in al zijn 
facetten. Menig Kortrijkse Instagramcollage's zagen dan ook het licht.  
 
Reunited aan de Menenpoort hebben de respectievelijke voorzitters zij aan zij - 
onder indrukwekkend Lastpost trompetgeschal - een krans neergelegd. De zegen 
werd gegeven.  
 
De Ieperse gastheer toonde zich alvast een West'se kandidaat waardig door - 
weliswaar Ieperse - tapa's te serveren. Verbroedering alom.  
 
Vier Conferenties van de Jonge Balies proefden zodoende reeds voortijdig van 
de vruchten van het fusieverhaal en beslisten eensluidend dat er minstens een 
10 voor sfeer en gezelligheid diende te worden uitgedeeld. 
 
JP ft. PJ 
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Padeltoernooi Balie Brugge (26.04.2018) 

 

Op 26 april was het hoog tijd om de beentjes nog eens los te gooien. Deze keer 

was de padelclub in Sint-Kruis de plaats bij uitstek om de strijd tussen de 

confraters van balie Brugge uit te vechten.  

Padel is een mix tussen tennis en squash en nog een relatief jonge sport.   

Voor sommige confraters was het dan ook de eerste kennismaking met padel 

wat resulteerde in knallers tegen hun kiezen en zelf knallen tegen de muren.  

Andere confraters hadden al iets meer ervaring en leverden een mooi staaltje 

teamwork. Wie daarbij nog eens strategisch gebruik maakte van de muren, had 

direct een streepje voor.  

8 gemengde teams, jong en iets minder jong, streden voor de felbegeerde 

overwinning.  

Van de eerste tot de laatste minuut was de onderlinge strijd en vechtlust 

duidelijk voelbaar.  

Hilarische momenten in overvloed, gaande van uiterst soepele bewegingen 

gebracht door de elastieken benen van confrater Deketelaere en enkele winners 

tegen confrater Maus door een gebrek aan dieptezicht.  

Enkele spannende matchen en blauwe plekken later konden confraters 

Charlotte Benoot en Toon Moerman hun naam schrijven op de erelijst van het 

officiële eerste padelkampioenschap van balie Brugge,  een verdiende en knappe 

overwinning!  

Na heel wat inspanning volgde ontspanning aan de bar wat uitmondde in een 

uiterst gezellige avond waar de revanches voor een volgende editie werden 

vastgelegd. Kortom, een meer dan geslaagde sportieve avond!    

 

Elise Standaert 
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Oproep TGR/TWVR 

Tijdschrift voor Gentse en West-Vlaamse Rechtspraak 

 

 

Het TGR/TWVR, het ‘Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak’ (Story 

Publishers) omvat telkenmale tientallen pagina’s recente 

rechtspraak m.b.t. het rechtsgebied van het Hof van Beroep te 

Gent. 

 

Dit tijdschrift besteedt niet alleen aandacht aan de rechtspraak van het Hof van 

Beroep maar eveneens aan deze van de lagere Rechtbanken, waarbij getracht 

wordt vonnissen van alle arrondissementen (waaronder het Brugse) te 

verzamelen. 

 

Vandaar ook de oproep naar onze confraters om interessante vonnissen die 

vatbaar zijn voor publicatie, te bezorgen aan de redactie van het Tijdschrift 

TGR/TWVR. 

 

Advocaten van de Brugse Balie kunnen deze uiteraard ook steeds in de cage van 

Mr. Fernand MOEYKENS deponeren (Cage 99). 

 

Geïnteresseerden in een post als correspondent of redactielid kunnen steeds 

hun kandidatuur stellen. Analytische, sceptische en objectieve geesten kan men 

bij elk juridisch tijdschrift goed gebruiken! 
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Pleitfinale (27.04.2018) 
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Gevangenisbezoek (08.06.2018) 
 

 
Op 8 juni hadden wij, eerstejaars baliestagiairs, onze laatste verplichte CJB-

activiteit: het gevangenisbezoek. Om 14u15 stonden confraters Pieterjan Dens 

en Brecht Maus ons op te wachten. Toen ook ondergetekende arriveerde 

leidden ze ons van de deur van de gevangenis naar de metaaldetector. Onder 

licht gemopper liet iedereen zijn ijzergehalte opmeten. Vanaf dan nam Johny 

Crampe, de ervaren hoofdcipier van de vrouwenafdeling, de leiding over. Na een 

korte toelichting over de algemene structuur van de gevangenis en een 

waarschuwing dat we niet in een ‘zoo humain’ zijn, nam hij ons op sleeptouw 

door zijn afdeling. De gevangenis is en blijft een plaats die voor gemengde 

gevoelens zorgt. Vandaar, een verslagje in een drietal contrasten: 

 Repressie- re-integratie 

De klassieke paradox die doorheen het hele strafrecht deemstert. Onze gids 

leidde ons eerst van het zwembad naar de isoleercellen. In het zwembad, waar, 

zoals bekend, al jaren geen water meer in staat, worden de nieuwe cipiers 

voorbereid op crisissituaties. Het is daar dat ze leren om gedetineerden in geval 

van nood te overmeesteren. In de isoleercel werden ook de meest cynische 

onder de jonge confraters stil.  

Mijnheer Crampe vertoonde gelukkig meer trots bij het voorstellen van de meer 

sociale functie van de gevangenis. Ons doorheen de werkplaatsen leidend 

vertelde hij ons dat het beleid in de gevangenis is opgebouwd op basis van het 

binnen=buiten principe. Vanuit dit principe wordt getracht om de gedetineerden 

een zekere verantwoordelijkheid te geven binnen het functioneren van de 

gevangenis. Een verre van perfect uitgewerkt principe, maar het creëren van een 

gemeenschapsgevoel binnen de gevangenismuren, bleek hetgeen te zijn waar 

onze gids zijn motivatie uit putte.  

 Regelneverij- menselijkheid 

Het binnen=buitenprincipe wordt in de gevangenis nogal vaak tenietgedaan 

door een sterke focus op zwart-witte, schoolse regeltjes.  

Gelukkig vijlt de redelijkheid de scherpe kantjes van dit strikte kader. Zo wordt 

voor mensen die ver van huis zijn al eens een oogje toegenepen als de 
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telefoontjes wat lang beginnen te duren, zeker in geval van familiale problemen 

in het thuisland. 

Mannen en vrouwen worden strikt gescheiden, telefoontjes worden getimed… 

zelfs de liefde wordt streng gereguleerd. Om met een nieuwe persoon intiem 

bezoek te kunnen krijgen, dient eerst ten aanzien van de directie aangetoond te 

worden dat er reeds 6 maanden ‘belangstelling’ is door een persoon van 

buitenaf. De postdiensten varen er wel bij dat een aangehouden schriftelijke 

communicatie het beste bewijsmiddel van deze belangstelling is. 

Nieuwe relaties aanknopen verloopt dus niet zo makkelijk. Echter, het bloed 

kruipt waar het niet gaan kan. Tussen de was, tussen de boterhammen… de 

liefdebriefjes vinden via alle kanalen hun weg in de richting van de afdeling waar 

het andere geslacht is gehuisvest. De mens valt in z’n meest basale driften niet 

te temmen? 

 De invalshoek van de gevoelens van sympathie die we voor onze gids 

voelden 

Zoals je bij het lezen van het bovenstaande reeds kon aanvoelen, we hadden veel 

sympathie voor onze gids en de toewijding waarmee hij over zijn werk sprak. 

Met trots sprak hij over de afdeling waar jonge moeders met kinderen verbleven 

en hoe ze trachten om samen met de gedetineerden de kindjes, ondanks de 

moeilijke omstandigheden, met de beste zorgen te omringen. Zijn blanke pit 

ontvouwde zich helemaal. 

Toen hij vertelde dat hij op het moment dat er stakingen waren, toch ging 

werken om de moeders de mogelijkheid te geven om toch eens met hun kindje 

de cel te kunnen verlaten, werd een spontaan applaus ingezet. Samen met 

enkele anderen maakte ik aanstalten om het applaus te vervoegen. Toen de 

inzetter van het applaus echter te kennen gaf dat zijn applaus vooral een uiting 

was van antisyndicalistisch sentiment (“het is omdat je gaat werken”) en niet van 

bewondering voor ’s mans bezieling, duwden we snel onze handen diep in onze 

broekzakken. 
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Kortom, het gevangenisbezoek was een leerrijke namiddag, op zijn minst om te 

ervaren wat er zich voorbij de advocatengang allemaal afspeelt. 

 

Fredriek Couvreur 
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AGENDA CJB Brugge vzw: THINGS TO COME 

 

 

Het nieuwe team heeft bijzonder veel voor U in petto! 

 

Noteer volgende data alvast met stip in uw agenda: 

 

Zaterdag 11.08.2018 - Kleiduifschieten 

 

Vrijdag 31.08.2018 – Eendaagse reis naar Zoutelande 

 

Zondag 16.09.2018 – Tennistoernooi 

 

Hou Uw mailbox, de valven, de sociale media én onze website in de gaten: 

 

www.cjbbrugge.be   
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De Baliekraker 
 
 
 

Tijdschrift voor de Brugse rechtswereld, voor en door de Conferentie van de 
Jonge Balie te Brugge VZW 
 
 
 
 
redactieadres: 
 
  gerechtsgebouw 
  Kazernevest 3 
  Cage 171 

  8000 Brugge 
 
 
 
e-mailadres: 
 
  samuel.mens@phibalex.be 
 
 
 
website: 
 
  https://www.cjbbrugge.be 
 
 
 
facebookgroep:  
 

https://www.facebook.com/jongebaliebrugge 
 

 
 
instagram: 
 
  @jongebaliebrugge 
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Openingsuren: 
 

ma - vrij   10-12u en 14-18u 
zaterdag  10-12u  

  



- 20 - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: Samuel Mens, pa/ CJB BRUGGE vzw – Langestraat 120, 8000 BRUGGE 


