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Plechtige  openingszitting  van  onze 
kersverse balie
Op 1 september startte de Balie West-Vlaanderen officieel haar werking. Vooralsnog is er geen 
sprake van fusie van de vier Conferenties van de Jonge Balies (Brugge, Kortrijk, Ieper en 
Veurne), maar onder een groots event als onze eerste gezamenlijke openingszitting, zetten we 
uiteraard met veel plezier gezamenlijk onze schouders.


Na ontiegelijk veel voorbereidende werkzaamheden, zijn we dan ook zeer vereerd om, samen 
met Stafhouder Mr. Antoine Van Eeckhout en de leden van de Raad van de Orde u te mogen 
uitnodigen op deze eerste Plechtige Openingszitting van de eengemaakte Balie West-
Vlaanderen.  
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Enkele FAQ’s over de Openingszitting
Naar aanleiding van de verzending van de uitnodigingen voor de openingszitting, ontvingen we 
reeds van een aantal confraters dezelfde vragen. We zetten ze hieronder even op een rij.
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2. Waar moet ik inschrijven?  

Surf naar www.ocbaliewest.be  

4. Is het concept van andere 

jaren ongewijzigd gebleven?  

V o o r w a t b e t r e f t d e 

openingsrede en de receptie is 

het concept ongewijzigd. 


We voorzien dit jaar nadien 

echter geen walking dinner, 

maar een heus avondfeest met 

een meergangendiner aan 

tafels van ca. 10-12 personen. 


1 . K a n i k m i j n o g 

inschrijven? 

Ja, hoewel de uitnodiging 

vermeldt dat de uiterlijke 

i n s c h r i j v i n g s d a t u m 3 

september is, werd deze nog 

éénmaal uitgesteld tot 10 

september. 


3. Er wordt mij gevraagd naar een 

uitnodigingscode. Help! 
Bent u advocaat aan de Balie West, dan is uw 

code “GROEN”. 
Andere codes werden voorz ien voor 

magistraten, genodigden van andere balies, 

buitenlandse genodigden, enz. 5. Maar ik heb al 10 jaar een vete met confrater X. 
Bestaat de kans dat ik willekeurig bij hem aan tafel 
word gezet?  

Belangrijk: de tafelindeling is niet vrij! Omdat de cateraar 
moet weten voor welke zitplaatsen speciale maaltijden 
(allergieën of andere redenen) gelden, moeten de 
plaatsen op voorhand vastgelegd worden. 


Er kunnen geen tafels volledig gereserveerd worden maar 
u kunt wel uw tafelvoorkeuren doorgeven op het e-
mailadres info@cjbkortrijk.be. 


Afgevaardigden van de verschillende conferenties zullen 
vervolgens op basis van die voorkeuren en hun 
“algemene kennis” van onze confraters een zo geschikt 
mogelijke tafelindeling proberen vastleggen.
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Verslagen van onze afgelopen activiteiten

Kleiduifschieten
11 augustus 2018


Er werd mij gevraagd – als beste vrouwelijke schutter (het aantal 
vrouwelijke deelnemers was weliswaar beperkt) – om een 
verslagje af te leveren over de initiatie kleiduifschieten. Even mijn 
facebook-pagina er op nageslagen (die als perfecte agenda dient) 
want het is alweer een tijdje geleden. En ja hoor, op 11 augustus 
ging deze door aan de Roodhuyshoeve te Brugge. 


Waar de meesten onder ons – ik toch - verwachtten dat het een 
relatief frisse namiddag zou worden, werden we toch weer 
getrakteerd op warm zomerweer. Het werd dus zweten en puffen 
in het open veld. Confrater Brecht Maus bleek een 
ervar ingsdeskundige te z i jn en bracht geduld ig de 
basistechnieken bij: de loop van het geweer tussentijds altijd op 
karton plaatsen, de loop ten allen tijde naar voor gericht houden 
ondanks de menige aanwezige wespen,… De logica zelve, maar 
niet altijd evident. 


Iedereen was toch wel wat nerveus om het eerste schot te lossen. Oordopjes in, geweer tegen 
de schouder, de wang in het verlengde tegen het geweer,… en richten. De terugslag viel met die 
zaken indachtig heel goed mee. De knal was wel luider 
dan verwacht. En ja hoor, tot mijn eigen verbazing was 
ik zo slecht nog niet. Althans, vóór de pauze… Na de 
pauze mag het gezegd zijn dat confrater Ruth Van 
Ooteghem veel beter deed. 


De absolute topper was confrater Guillaume Calus die 
– als ik mij goed herinner – vóór de pauze maar liefst 
18/20 scoorde. Voor de nieuwelingen is er niet echt een 
bepaalde techniek, het is ook niet echt op gevoel,… 
Gewoon richten, het doel volgen en … raken. 


Een hele leuke activiteit; iets wat je niet elke dag doet. 
Ik raad het alvast iedereen aan, al moet je de 
daaropvolgende dag rekening houden met een 
schouder die blauw ziet. Maar dat nemen we er graag bij.


- Verslag van Mr. Sofie Bollaert - 
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Eendaagse reis naar Zoutelande 
31 augustus 2018


Vrijdag 31 augustus 2018 was het zo ver, op ééndaagse reis 
met de CJB naar Zoutelande.


Je hoort het goed, naar Zoutelande. Zoals in dat (van 
oorsprong Duits) liedje waarmee de Beauty (dit is Belgisch) & 
The Beast (den Hollander) ons een ganse zomer lang mee om 
de oren hebben geslagen. Zoutelande dus. Etymologisch 
terug te brengen tot de zilte grond die er lag. Of tot zuidland, 
verwijzend naar de zuidelijke ligging op het eiland. Om maar 
te zeggen dat men het eigenlijk niet weet en geen mens er om 
gemaald had mocht deze billenkletser van formaat dit 
boerendorp niet stoemelings tot de toeristische topper van 
2018 hebben gebombardeerd.


Al wat hip en trendy was (met in haar kielzog de rest van de 
bevolking) stak deze zwoele zomer de plas over om met eigen 
ogen deze verborgen parel te gaan exploreren. Evident kon de 
CJB niet achterblijven en voor een tweetal dozijn strandjutters 
was het omstreeks 8.30 in de buurt van de parking van het 
Sint-Lodewijckscollege verzamelen geblazen.


Nomen est omen want een groenzwarte autobus 
(etymologisch afgeleid van automobielomnibus en 
samengetrokken tot  autobus maar in de volksmond gekend 

a l s ‘ b u s ’ ) m e t e e n 
“CERCLE BRUGGE”-
opschrift dook aldaar 
op.


Gemor, wat getrek en 
g e d u w, e e n b e e t j e 
gescandeer over en 
weer en een blauw-zwart 
uitgeslagen Jean-Luc 
d i e h e f t i g 
tegenstribbelend, met 
veel moeite door een 
blonde met lef op de bus 
gehesen kon worden.


Een heruitgave van de 
Brugse metten werd 
a l d u s d o o r h e t 

krachtdadig optreden van de voorzitster op het nippertje in de 
kiem gesmoord en weg was de olijke bende richting ziltland.
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Of was het zuidland?


De tocht langs liefelijke dorpjes in Zeeuws Vlaanderen en door de 6.6 km lange 
Westerscheldetunnel (volgens Roger wel 66 km lang) bracht de sfeer er goed in en, eenmaal ter 
bestemming aangekomen, stapten de deelnemers gezwind op de reeds klaar staande stalen 
rossen om richting Polderhuis in Westkapelle (spreek uit als Westkappelle) te stuiven.


Het aldaar ondergebrachte dijk-en oorlogsmuseum moest onze 
eerste culturele honger stillen.


En stil werden we zeker als we hoorden hoe Westkapelle in het 
sombere najaar van 1944 het tragische decor vormde van een 
heruitgave van de D-day-landingen (weliswaar in XXS-formaat) en de 
Canadezen de aldaar in kustbatterijen verschanste Duitse troepen 
maar na hevige gevechten en ten koste van zware verliezen konden 
verdrijven.


Hoe dit meest westelijke punt van Zeeuws Vlaanderen een prachtig 
uitzicht geeft op de enge toegangspoort tot de drukbevaren 
Westerschelde waar menig zeekapitein al zijn stuurmanskunsten 
moet bovenhalen om zijn gevaarte veilig en wel langs de dagelijkse 
vlaggenparade van zeeschepen te laveren.


En tot slot hoe in deze gesloten gemeenschap, gehuld in een 
reformistisch geïnspireerde omerta, een pedofiel  40 jaar lang 
ongestoord zijn ‘ding’ kon doen en ongeveer 100 slachtoffers kon 
maken.


Mocht Westkapelle – spreek uit als Westkappelle – niet zo slecht 
bekken, zij hadden zonder twijfel de volgende zomerhit te pakken.


Terug buiten op de dijk, geen boten te bespeuren, Duitsers daarentegen des te meer, dus dan 
maar naar Domburg (etymologisch afgeleid van en 
eigenlijk een verbastering van ‘duinburg’) voor de 
lunch op het lounge terras van het Badpaviljoen met 
een adembenemend zicht op het strand en de zee.


In het zonnetje je eigen stutjes smeren, nippen aan 
Belgische bieren (een blonde Leffe voor Jean-Luc) en 
heen en weer wiegen op muziek van Nederlandse 
bodem (met dank aan dj Daniel en karaoke ster 
Koen), een mens zou zich voor minder thuis voelen, 
daar hoog en droog op die duin.


Maar de volgende bestemming roept en – na de 
obligate groepsfoto op de houten strandtrap met op 
de achtergrond de lege Westerschelde – worstelen 
we ons langs een bataljon premium panzers met 
Duitse nummerplaat voorbij de enige zeshoekige 
windmolen van het eiland om nog even halt te houden bij een bijzondere streekspecialiteit, de 
vliedberg.
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Geen taart of gebak maar een kunstmatig opgetrokken heuvel 
waarop in de middeleeuwen door de plaatselijke landheren 
zogenaamde mottekastelen werden gebouwd, althans toch 
volgens de overlevering, want nergens was zulk een 
(lucht)kasteel te bespeuren. In de plaats van ridders en 
jonkvrouwen, twee grazende pony’s als figuranten bij de groot 
uitgevallen molshoop.


En dus weeral verder fietsen in het kielzog van onze gidsen 
Emma en Stijn, dit maal naar imkerij Poppendamme, 
aangekondigd als een oase van rust te midden de bloemetjes 
en de bijtjes.


Na vakkundig de oude(re) garde (inclusie rollator) op het terras 
bij het ballenbad te hebben geparkeerd en persmuskiet Louis 
met z i jn grote lens de v l indertu in te hebben in 
gemanoeuvreerd, stortte de jonge garde zich op deze tuin van 
Eden waar zij zich laafden aan het plaatselijk 
en biologisch geproduceerde bière de miel. 


En God keek de andere kant op.


Terug in Zoutelande werden, niet zonder slag 
of stoot en na een grondige controle – jawel 
half in het Duits (Ausweiss bitte! Name? 
Vorname? Nummer des Fahrrades? Maak u 
geen illusies, Sie sind wieder da!) – onze 
tweewielers ingeleverd en slenterden we o-
beengewijs naar de reeds klaarstaande 
autocar.


Op naar het laatste avondmaal in Middelburg 
(etymologisch afgeleid van de middelste 
burcht op Walcheren, tussen de hoger al 
aangehaalde Domburcht en de Zuidburcht).


Plaats van het avondlijke rendez-vous was brasserie 1600, 
gelegen in de schaduw van de abdijtoren de Lange Jan en 
volgens haar webstek dé locatie om “te genieten in 
monumentale sferen”… en in een andere tijdsdimensie, zo 
bleek achteraf. 


Leuk terras en verzorgde keuken, zeker wel, maar, zoals we 
mochten ondervinden, met een sluiks verborgen hint in haar 
benaming. Inderdaad, reken op steevast 26 minuten en 40 
seconden tussen elke opname van de bestelling en het 
moment dat je effectief je lippen aan het glas zet en je hebt 
tussendoor dus tijd genoeg om een bezoekje te brengen aan 
het iets verderop gelegen gezellige marktplein en voor de 
bezichtiging van het laatgotische stadhuis.


Enkele uren later reed de groenzwarte gigant huiswaarts de 

WWW.CJBBRUGGE.BE !6

http://www.cjbbrugge.Be


SEPTEMBER 2018 CJB BRUGGE VZW

Zeeuwse nacht in.


Nadat ze haar kroost nog aan een afsluitend pintje had geholpen, plofte de nieuwbakken 
voorzitster moe maar voldaan, neer in de bus. Schijnbaar roerloos staarde zij voor zich uit als 
wel duizend fonkelende lichtjes in de haven van Vlissingen aan haar gezichtsveld voorbij 
dansten.


“Precies nog veel activiteit hier, zo laat op het dit nachtelijke uur” bedacht ze zich, tot het plots 
daagde: “De boten!” 


“De boten! Ze zijn er toch! Kijk dan toch daar!” liep ze wild gesticulerend door de middengang.


Net op dat moment slokte de fel verlichte 6,6 km lange Westerscheldetunnel de touringcar op.


- Verslag van Mr. Filip Melis -  
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Eerstvolgende activiteiten
Gegidst bezoek aan de Triënnale

ZONDAG 16 SEPTEMBER  

Bent u - net als zoveel Bruggelingen - nog niet in de mogelijkheid geweest de kunstroute van de 
Triënnale volledig te ontdekken? Ga dan op zondag 16 september as. (autoloze zondag in 
Brugge) met ons en een professioneel gids mee op pad! Aangezien 16 september de slotdag 
van de Triënnale is, is dit ook meteen uw laatste kans om deze unieke openluchttentoonstelling 
in ons prachtig Venetië van het Noorden te verkennen.


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


Openingszitting Balie West
VRIJDAG 21 SEPTEMBER - 15U30 - CONCERTGEBOUW BRUGGE  

Inschrijven kan nog steeds - tot uiterlijk 10 september as. - op de website www.ocbaliewest.be. 


Voorstelling stagiairs 

DINSDAG 25 SEPTEMBER  

Ook benieuwd naar onze nieuwe lichting stagiairs? Vraag uw deurwaarder dan maar voor een 
inleiding op 25 september as., want in de voormiddag worden de eerstejaars stagiairs 
rondgeleid in het gerechtsgebouw, waarna de maagjes worden gevuld met een lunch. 
Vervolgens worden zij gezamenlijk voorgesteld aan de magistratuur, om uiteindelijk deze 
rijkgevulde dag te eindigen met een receptie in onze geliefkoosde cafetaria.


Balieweekend
WEEKEND 16-18 NOVEMBER 

De afwezigen vorig jaar hadden ongelijk, de aanwezigen waren laaiend enthousiast, reden te 
meer om opnieuw het onderste uit de kan te halen. Hou het weekend van 16 tot en met 18 
november alvast vrij, wij zorgen voor de rest! 


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


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 !9

Tarieven


Stagiairs: 50,00 euro (40,00 euro bij 
betaling voor 30 september 2018)


Tableau-advocaten: 75,00 euro (65,00 
euro bij betaling voor 30 september 2018)


Betalen kan door overschrijving op het 
gekende rekeningnummer BE58 6301 
5300 0179 met vermelding van: ‘lidgeld’ + 
uw naam.
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