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Amice, amica,
 

Welkom bij de vierde editie van de meest spannende spelshow van het jaar: De Slimste Advocaat! 
Na de geslaagde digitale editie van vorig jaar, mogen we elkaar dit jaar weer fysiek treffen. En dat
niet op zomaar een plek, maar bij Oudaen! Dit klassieke stadskasteel in Utrecht zal met haar rijke

historie de perfecte omgeving zijn voor het doen vloeien van juridische kennis. Want die kennis, die
zal zeker nodig zijn tijdens de quizmiddag. U zult als deelnemers aan de quiz worden onderworpen
aan vragen over alle rechtsgebieden, van strafrecht tot bestuursrecht tot het civiele recht. Tijdens

de digitale voorrondes heeft u de hersens hiervoor alvast kunnen opwarmen. Verschillende rondes
testen verschillende vaardigheden. Het is dus de vraag waar u in zult uitblinken en wie zal er met

GOUD naar huis gaan? 
 

Het spel wordt geleid door dagvoorzitter Frank van Leeuwen, omroeper bij WNL. Hij zal de quiz in
goede banen leiden en de kandidaten het vuur aan de schenen leggen. Hij zal worden bijgestaan
door een vakkundige jury bestaande uit onze deken Bas Le Large en (tv-)rechter Reinier Groos. Zij

zullen uw antwoorden op een goudschaaltje wegen.
 

Na de bloedstollende quiz komen de goudgele rakkers tevoorschijn bij de ALV en de borrel. Daarna
zullen we met elkaar genieten van een luxe driegangendiner. Om de dag af te sluiten, gaan we met

elkaar shinen op de dansvloer.
 

Het belooft een dag te worden met een gouden randje. Ik wil mijn commissiegenoten daarom
graag in goud beslaan voor al hun inzet. Ook wil ik namens de commissie iedereen en in het

bijzonder de juryleden, dagvoorzitter en sponsoren bedanken voor het mede mogelijk maken van
deze dag. 

 
Verder rest mij niets anders dan alle deelnemers heel veel succes en vooral plezier te wensen.

Want vooral de gezelligheid is toch met geen goud te betalen. 
 

Wij gaan voor GOUD, jij toch ook?
 

Julia Krijbolder
Voorzitter DSA-commissie
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Beste Jonge Baliegenoten en gasten,
 

Goud wordt al lange tijd gezien als waardevol metaal, en het wordt niet voor niets ook wel "de
koning der metalen" genoemd. In de oudheid ging er zelfs magie van uit en was men lange tijd op

zoek naar de steen der wijzen. Waar in Harry Potter met deze steen een elixer kon worden
gebrouwen dat leidde tot onsterfelijkheid bij degene die het dronk, ging het verhaal dat de steen
der wijzen in de oudheid andere materialen kon transformeren in goud. Door de geschiedenis

heen zijn er tevens diverse gold rushes geweest: de grootschalige migratie van goudzoekers naar
recent ontdekte goudvelden. De reis van deze gelukszoekers duurde vaak maanden, was zwaar en

heeft aan velen het leven gekost. Maar deze reis leverde ook voldoende op: de grootste
goudklomp die ooit werd gevonden, is de Welcome Stranger Nugget. Deze had een gewicht van

maar liefst 71 kilogram!
 

Zoals goud ook wel "de koning der metalen" wordt genoemd, zal één iemand aan het einde van de
dag de koning of koningin van de Jonge Balie worden gekroond. Want vanmiddag zal er door de
leden van de Jonge Balie, juridisch medewerkers en student-stagiaires worden gestreden om die

felbegeerde gouden plak en de titel "De Slimste Advocaat 2021". Onder leiding van Frank van
Leeuwen en onder het toeziend oog van het panel, bestaande uit Bas Le Large en Reinier Groos,

kan de strijd losbarsten! De reis naar De Slimste Advocaat heeft niet, zoals de gold rushes,
maanden geduurd, maar de afgelopen weken werd er in de voorrondes al wel fel gestreden om
een verzekerde plek in de halve finale. Alles voor die ene vraag: wie wordt De Slimste Advocaat

2021 van de Jonge Balie Midden-Nederland? 
 

Na afloop van de quiz vindt de algemene ledenvergadering plaats van de Jonge Balie Midden-
Nederland, waar het nieuwe bestuur zal worden ingehamerd. Daarna zal het programma met een

gouden randje doorgaan bij Stadskasteel Oudaen. Tijdens een heerlijk diner en daarna een
spetterend feest zullen we ons aan het einde van de avond allemaal winnaars mogen noemen (en
de ochtend daarna waarschijnlijk toch een beetje een verliezer). Ik wil in ieder geval de commissie,

de sponsoren, het panel en de quizleider van harte bedanken voor hun inzet om De Slimste
Advocaat 2021 van de Jonge Balie tot een succes te maken. Graag zie ik iedereen vanavond bij het

diner en het feest in Stadskasteel Oudaen!
 

Dit was mijn laatste voorwoord als voorzitter van de Jonge Balie. Vanavond tijdens de algemene
ledenvergadering zal het stokje worden overgenomen door het nieuwe bestuur, onder leiding van
Alex Zijlstra. Ik wil hen allemaal ontzettend veel succes en vooral heel veel plezier wensen met hun

bestuursjaar!
Hartelijke groet,

 
Ilse Berends

Voorzitter Jonge Balie Midden-Nederland
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Frank van Leeuwen is dagvoorzitter van
deze editie. Frank is dagelijks met televisie
en radio bezig als politiek redacteur voor
Omroep WNL. Zo werkt hij aan
programma's als WNL Op Zondag en Op1.
Daarnaast is hij vaak te zien als politiek
verslaggever in Goedemorgen Nederland op
NPO1. Naast zijn werkzaamheden voor WNL
vult hij een deel van zijn vrije tijd met het
geven van presentaties en het leiden van
debatten. Het plezier dat hij daaruit haalt
probeert hij ook met veel energie uit te
stralen op de zaal!

Dagvoorzitter

6



 
 

7



 
 

Reinier Groos werd na zijn afstuderen in
1989 advocaat, eerst in Amsterdam en
vervolgens in Haarlem. In 2008 werd hij
raadsheer-plaatsvervanger in het
gerechtshof Den Haag  en dat doet hij nog
steeds, tevens als lid van de Landelijke
handelskamer voor de Hoven. Verder is
Reinier verbonden als docent aan de UvA en
sinds vorig jaar is hij te zien op televisie in
het programma “Wordt u al geholpen” dat
op alle werkdagen wordt uitgezonden op
SBS-6. 

Juryleden

Bas Le Large is in het dagelijks leven, naast
vastgoed advocaat, ook sinds 2017 Deken
van de Orde van Advocaten Arrondissement
Midden-Nederland. In die hoedanigheid
houdt hij toezicht op de advocaten die
kantoor houden in dit arrondissement. Bas
heeft daarnaast effectiviteit hoog in het
vaandel. Van hem kunnen we als jurylid
direct en adequaat commentaar
verwachten als een situatie dat vereist .
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Programma

Inloop dagprogramma 15.00 uur

Start quiz 15.30 uur

ALV 17.00 uur

Inloop avondprogramma 18:00 uur

Diner 18.30 uur

Feest 20.30 uur

Einde 00.00 uur
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Commissie

Micky PetersHanneke van 
der Spoel

Tessa van ViegenJulia Krijbolder

Jane OlydamDaan FrowijnLauret van den
Reek

Milan van
Woensel
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