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Actualiteiten

Ordenieuws
Aanpassing 
Besluit vergoe-
dingen rechts-
bijstand
Het basisbedrag voor de ver-
goeding van rechtsbijstand-

verlening en de vergoeding 
van administratieve lasten 
zijn met ingang van 1 juli 
verhoogd met 3, 706%. Dat 
heeft het ministerie van Jus-
titie laten weten. Het basis-
bedrag voor rechtsbijstands-
verlening wordt H 107,02 

(was H 103,19), de vergoeding 
voor administratieve lasten 
wordt verhoogd van H 17 
naar H 17,63. De verhogingen 
zijn slechts van toepassing op 
toevoegingen die na 
30 juni 2008 worden afgege-
ven. 

NK Wielrennen voor Juristen 2008
Jan Pieter Nepveu

De snelste advocaat 
op de fiets is Arnout 
Hurenkamp. Hij 

finishte als tweede in de A-
koers van het NK Wielrennen 
voor Juristen 2008. Aan het 
NK werd deelgenomen door 
advocaten, rechters, notaris-
sen, bedrijfsjuristen, over-
heidsjuristen en studenten.
 Was wielrennen vroeger 
meer iets voor boerenzonen, 
tegenwoordig rijden steeds 
vaker academici mee. Za-
terdag 14 juni organiseerde 
Elsevier Juridisch op het par-
cours van Wheeler Planet bij 
Spaarndam het NK Wielren-
nen voor Juristen. Onder de 
bijna honderd meesters wa-
ren weinig wielrenners met 
echte wedstrijdervaring maar 
de entourage was serieus: 
dure fietsen, snelle shirts met 
reclame, en geschoren benen.
 De A-koers (46,4 km) werd 
afgelegd in het voor recrean-
ten straffe tempo van gemid-
deld veertig kilometer per 
uur. Heel wat juristen bleken 
regelmatig ervaring op te 
doen tijdens grote toertoch-
ten als Luik-Bastenaken-Luik 
en de Alpe d’Huez. Die toch-

ten gelden niet als wedstrij-
den maar zijn desondanks 
behoorlijk pittig.
 De strijd om het NK voor 
Juristen in Spaarnwoude 
brandde pas echt los tijdens 
de laatste honderd meter. De 
meeste renners hadden zich 
gespaard in de buik van het 
peloton en hadden nauwe-
lijks pogingen ondernomen 
om weg te rijden.
 De als tweede gefinishte 
Hurenkamp (Kolkman ad-
vocaten Wierden) kan wel 
bogen op wedstrijdervaring 
en is expert in lange ontsnap-
pingen. ‘Maar er was vandaag 
geen ontsnappen mogelijk. 
Iedere keer dat er werd gede-
marreerd werd er even voluit 
gegaan. Dan gaat het heel 
hard maar vervolgens valt het 
stil en sluit. Vandaag zag men 
al snel wie de koers maakten. 
Zodra die gingen, reageerde 
iedereen.’
 Voor de laatste bocht had 
Hurenkamp een prima posi-
tie ingenomen. Maar de finish 
was nog net te ver weg. ‘Je 
hebt de wind op kop en dan 
blijkt dat je iets te vroeg aan 
de leiding komt. En daar rijdt 
iemand overheen.’ Winnaar 
werd uiteindelijk Klaas van 
der Kolk, docent Europees 
recht uit Kampen. Hij mag 

zich een jaar lang Nederlands 
kampioen noemen.
 De opvallendste ploeg was 
van BarentsKrans advocaten 
en notarissen. Negen heren 
en twee dames, wier tactiek 
door heel weinigen werd 
begrepen. Zij zijn na afloop 
achter een biertje de eersten 
om hun falen te erkennen. 
‘Op kantoor vormen we een 
hecht team, maar hier zouden 
we wel wat individueler mo-
gen zijn,’ zegt advocaat Dirk 

van den Berg, nr. 11 in de B-
koers. ‘Volgende keer gaan we 
tactischer rijden. Een aantal 
van ons moet kunnen ont-
snappen en de achterblijvers 
houden de rest dan tegen.’
 Uitgever Robert Sanders 
van het organiserende Else-
vier Juridisch, die zelf ook 
meereed en eindigde in de 
middenmoot van de B-koers, 
hoopt de koers jaarlijks te 
herhalen.

De dames 1. E. Sweerts, 2. M. van Duyl en 3. M. Wolters en 
de heren 1. K. v.d. Kolk, 2. A. Hurenkamp en 3. M. Beenen 
wonnen de A-koers.

KOERS A
Heren - 15 ronden (46,5 km)
1  Klaas van der Kolk
2  Arnout Hurenkamp
3  M. Beenen
Dames - 12 ronden (37.5 km) 
1  Emelie Sweerts
2  Mireille van Duyl
3  Mariska Wolters

KOERS B 
Heren - 10 ronden (31 km) 
1  Christophe Paulussen 
2  Jeroen Essink
3  Emile Savelkoul
Dames - 8 ronden (24,8 km) 
1  Mette Jöbsis
2  Rianne van der Hulst
3  Tine van Koten
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