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JOUW CARRIÈRE BEGINT
IN ONS POP-UP CAFÉ

Café Jong Hout. Ons nieuwe event voor rechtenstudenten die kennis willen maken met ons kantoor, 
onze mensen en onze no-nonsense cultuur. Met workshops, praktijkcases, inspirerende sprekers en echt 
goede ko�  e. En elke maand op een andere bijzondere hotspot. Mis ’t niet, want je krijgt er exclusieve 
insights die je helpen bij je carrière. Weten waar we de volgende keer zijn? Kijk op cafejonghout.nl.

Goede koffi e met exclusieve insights over de topadvocatuur.
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De Nationale Pleitmarathon is een pleitwedstrijd als 
geen ander. De meest prestigieuze pleitwedstrijd 
waar ik in april 2015 voor het eerst mee in aanraking 
kwam. Deze wedstrijddag heb ik mogen fungeren 
als vrijwilliger. Aan het einde van de dag werd 
duidelijk dat ook de Nationale Pleitmarathon 2016 
in Nijmegen zou plaatsvinden. Na de sollicitaties 
was de commissie samengesteld en kon het drukke 
jaar beginnen. Het vinden van sponsoren bleek een 
lastigere taak dan voorafgaand werd gedacht, maar 
uiteindelijk was alles rond voor 15 en 16 april.

Uiteindelijk brak het evenement aan. De vrijdagavond 
hadden we een andere invulling gegeven dan de 
gebruikelijke informele borrel door een variété 
te introduceren. Dit variété werd geleid door de 
theatergroep extra stout die bekende juristen 
introduceerden waarmee de studenten moesten 
werken. Een vakkundige jury was geïnstalleerd om de 
prestaties te beoordelen. Het ijs was gebroken, maar 
de spanning voor de wedstrijddag was er niet minder 
om geworden gelukkig. 

WOORD 
   VOORZITTER

Zaterdagochtend reisde iedereen af naar de 
rechtbank Gelderland waar we werden verwelkomd 
door de president van de rechtbank mevrouw Blaisse. 
Snel daarna begon de eerste ronde en het was snel 
duidelijk dat de korte nacht geenszins de kwaliteit 
van de pleit- en rechtbankteams verminderde. 
De tweede ronde bleek van minstens zo’n goede 
kwaliteit en na een prachtige finale stond de bus 
klaar om af te reizen naar het Grotiusgebouw voor 
het diner en de bekendmaking van de winnaars. Na 
de rede van de heer van Schendel bleek Diephuis 
de grote winnaar van de dag. Na de felicitaties werd 
afgesloten met een heerlijk diner en keerde iedereen 
huiswaarts.

De NPM was een prachtige ervaring met de nodige 
uitdagingen. Het was een druk jaar, maar wij kijken 
terug op een mooie editie van de NPM. Tenslotte 
bedanken wij alle sponsoren, juryleden, deelnemers, 
vrijwilligers en overige partners zonder wiens 
bijdrage de NPM 2016 niet zo’n succes was geweest. 

Namens de NPM commissie,

Kas van Leeuwen 
Voorzitter 
Nationale Pleitmarathon 2016
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In de NPM-commissie? Natuurlijk wilde ik dat niet!
Als tweedejaars rechtenstudent stond ik liever 
met mijn vrienden op borrels en probeerde ik mijn 
tentamens tot een goed einde te brengen. Het 
organiseren van de Nationale Pleitmarathon 2016 
leek mij een hoop gedoe. Vers in mijn geheugen was 
ook de editie van 2015, waar ik als vrijwilliger mee 
mocht helpen. De commissie van toen, die overigens 
een uitermate geslaagde editie heeft neergezet, had 
het daar maar druk mee. De spanning was van hun 
gezichten af te lezen en ik had daar helemaal geen 
trek in. In de NPM-commissie van 2015 zaten echter 
twee leden, die niet van plan waren om mij er zo 
makkelijk van af te laten komen. Na veel aandringen 
ging ik akkoord met een ‘informatief’ gesprek over de 
NPM-commissie, wat achteraf codetaal bleek te zijn 
voor solliciteren. Enigszins verbouwereerd was ik een 
halfuur na dat gesprek gebombardeerd tot secretaris. 
Ik ben de heren er tot op de dag van vandaag dankbaar 
voor. 

Tijdens de voorbereiding heb ik als secretaris met 
geweldige mensen in contact mogen komen. Ik 
heb goede kennissen overgehouden van andere 
pleitverenigingen, indrukwekkende juristen ontmoet 
en als kers op de taart een aantal keer naar de Hoge 
Raad gemogen, waar mr. Van Schendel ons bijzonder 
hartelijk heeft ontvangen. Zonder zijn jaarlijks 
terugkerende toewijding en begeleiding zou de NPM 
niet in diens huidige vorm bestaan.

WOORD 
   SECRETARIS

 Vol goede moed begonnen wij als vijfkoppige commissie 
met het aantrekken van sponsoren. Een taak die ons 
lang bezig heeft gehouden en helaas moeilijker was 
dan verwacht. Met de forse toename van het aantal 
pleitwedstrijden in Nederland nam de interesse in de 
NPM af. Het is mijns inziens echter in het belang van 
alle verenigingen dat de NPM niet doodbloedt. Naast 
het meest prestigieuze pleitevenement, is het een 
wedstrijd van en voor alle verenigingen. 

Ondanks dat we door het krappere budget 
noodgedwongen het weekend moesten inkorten 
weigerden we te bezuinigen op de aankleding en het 
niveau. De casussen waren van niveau, het Belvoir had 
heerlijke bedden, de Waagh toonde hoe mooi het in 
‘de provincie’ is en de rechtbank Gelderland heeft ons 
wederom gastvrij en professioneel ontvangen. We zijn 
blij dat we een ruimte hebben kunnen creëren waarin 
iedereen kon excelleren.
 
De NPM is voor mij een geweldige ervaring geweest. 
Het was intensief, spannend, leerzaam en bij tijd en 
wijle lastig. Na het organiseren van dit evenement 
ging er een wereld voor me open. Naast de eerder 
aangehaalde contacten die ik eraan heb overgehouden, 
mocht ik dit collegejaar voorzitter worden van Rota 
Carolina. Een hele eer en een geweldige nieuwe 
uitdaging. Ons doel is om de NPM zo snel mogelijk 
weer naar Nijmegen te halen…

Namens de NPM commissie,

Gijs Bronzwaer
Secretaris 
Nationale Pleitmarathon 2016
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WINNEND PLEITTEAM 

Ik weet nog wat ik dacht. Ademhaling. Ontspannen 
schouders. Het metrum van mijn tekst. Let op de tic 
van mijn linkerarm, die opspeelt als de zenuwen het 
overnemen. Oogcontact. Winnen. Dat laatste zat zo 
diep, dat het zich meester van me maakte. Het nam me 
over. Het zette me op scherp. Zelden heb ik minuten zo 
helder meegemaakt en zo zorgvuldig opgeslagen als 
op die zonnige dag in april, in het Paleis van Justitie te 
Arnhem. 

De aanloop liet zich voelen. Dagenlang wroeten in 
kamerstukken, uitspraken, handboeken. We lunchten 
met Asser en dineerden met de Groene Serie. De 
doelen waren duidelijk. Het meest heldere verhaal, 
de diepste kennis. Alle stappen, mogelijke verweren, 
alternatieven doorgespit. Het leek net echt, de 
voorbereiding. De denkbeeldig cliënt kon rustig slapen, 
zo stelde ik mij voor, met zulke bijna-advocaten. 
De Nationale Pleitmarathon is de mooiste pleitwedstrijd 
van het jaar. De belangrijkste ook. Alle anderen zijn 
louter een oefening, een voorbereiding op het echte 
werk. Wat heb ik genoten van de strijd, de competitie, 

met al zijn gezichten. De overmoed, de euforie, de 
verslagenheid. Nergens in studenten-pleit-land zijn de 
toppen zo hoog en de dalen zo diep. 

Wat ik jullie wil meegeven is, ten eerste, dit moment 
ten volle te beleven. Deze wedstrijd is uniek. Neem 
daarnaast het oordeel van de jury goed in je op. Let 
op de woorden van het intellect dat de jurybanken 
siert. Ik acht de kans aanwezig dat in jullie verdere 
professionele leven (die fase na de studententijd, 
hij komt er aan) er nimmer feedback van dit niveau 
gegeven gaat worden op jullie prestaties. Ook, durf de 
competitie aan te gaan. Laat veel van jezelf zien, pleit 
met passie en overgave. Wie niet waagt, wie niet wint 
en niets is zoeter dan de overwinning. Tenslotte, geniet 
van Groningen. Leer het goed kennen. Volgend jaar 
treffen we elkaar hier immers nog een keer, hoorde ik. 

Hilde Hidding & Ruben Laméris
Advocatenteam Diephuis
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Het is inmiddels weer even geleden, maar wij kunnen 
ons het weekend van 15 en 16 april jongstleden 
nog goed herinneren. Op vrijdagavond werd er een 
variété georganiseerd om het ijs te breken. Toen 
de eerste glazen geheven werden, waren wij nog 
onderweg vanaf Groningen. In de koffers zat, naast de 
pakken, aantekeningen en schoon ondergoed, ook de 
wisselbeker van vorig jaar.

Onze teamgenote, Suzanne Gankema, was de hele 
avond al erg ziek. Al gauw werd duidelijk dat we een 
plan B nodig hadden. Martin had de eerste casus 
voorbereid, Suzanne de tweede en Mark de finalecasus. 
We gingen ervan uit dat we zonder Suzanne de finale 
niet zouden redden, maar we besloten toch ervoor te 
gaan en dat Mark de tweede casus zou leiden.

De volgende ochtend was het zover. Suzanne werd naar 
huis gebracht en we stonden op het punt om naar de 
zittingszaal voor de eerste zaak te lopen. Het viel ons 
op dat wij het enige team waren met een printer, zou 
dit voor of tegen ons gaan werken? We kregen er zelf 
al bijna spijt van: jeetje wat duurde dat printen lang! 

Na de heerlijke lunch begonnen we aan de tweede 
zaak. We vertrouwden volledig op al het voorwerk dat 
Suzanne had verricht en dat heeft ons door de zitting 
geholpen. Na het zetten van de puntjes op de i kwamen 
we al rennend in toga zes seconden te laat terug bij de 
zittingszaal. Hadden we nou onze kansen verspeeld?

WINNEND RECHTBANKTEAM 

De uitslag van de finalisten volgde en drie van de 
vier teams bleken van Diephuis afkomstig te zijn: 
waaronder wij! Zouden we het beeldje van Vrouwe 
Justitia wellicht weer mee naar huis kunnen nemen? 
Het was een hoogwaardige finale tegen Eggens, wat 
een ontzettend mooie ervaring was. Later zou blijken 
dat het live kort geding van Yuri van Gelder in deze zaal 
zou plaatsvinden en dat wij letterlijk op de stoel van die 
rechter hebben gezeten.

Bij het diner kwam dan eindelijk het verlossende 
woord: we hadden gewonnen! Trots als een pauw 
schoven we samen met het winnende pleitteam van 
Diephuis bij Van Schendel aan voor een voortreffelijk 
diner. Graag danken wij de heer Van Schendel nog voor 
zijn uitnodiging en zijn persoonlijke rondleiding op het 
nieuwe kantoor van de Hoge Raad.

Helaas vond er dit jaar geen eindfeest plaats, maar 
dat vonden we niet zo erg: in onze overwinningsroes 
reisden we terug naar Groningen, waar de Nationale 
Pleitmarathon 2017 zal plaatsvinden.

Martin Stoffels en Mark van der Meijs
Rechtbankteam Diephuis
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Terugblik op de Nationale Pleitmarathon 2016

Pleiten is de kunst van het verleiden; de aandacht van 
de rechter vangen voor datgene waar het werkelijk om 
draait en daarmee het pleit beslechten. Dat schreef 
ik in het boekje dat verscheen ter gelegenheid van de 
2016-editie van de Pleitmarathon. Dat verleiden is op 
die zaterdag in april in het Paleis van Justitie goed 
gelukt. Een feest voor de rechters en juryleden om 
naar te kijken en te luisteren.

En het riep bij mij ook direct allerlei herinneringen op: 
waar was ik toen ik zo ver was in mijn studie, wat deed 
ik toen, wat wist ik al wel en wat wist ik nog niet en wat 
waren mijn plannen en ideeën op dat moment?
En wat heeft mij daarna als jurist gevormd?

NAMENS
JURYLID

Rechten heeft de naam geen moeilijke studie te zijn. 
Maar het is moeilijk om een goed jurist te worden. 
Je moet een goed analist zijn en vaardig in woord 
en geschrift. Minstens zo belangrijk zijn sociale 
vaardigheden. Recht is een middel dat wordt ingezet 
voor een burger, een onderneming, de samenleving. 
Die inzet kan niet zonder sociale vaardigheden. En ten 
slotte, en voor mij het allerbelangrijkste, een goed 
jurist heeft een goed gevoel voor wat wel kan en wat 
niet, voor rechtvaardigheid. Een goed jurist word je 
door op al die punten te schaven en te vijlen en dat ook 
te blijven doen.

De Pleitmarathon 2016 liet zien dat er een nieuwe 
generatie juristen aankomt die alles in zich heeft om 
met succes die studie af te ronden en om vervolgens 
te gaan schaven en vijlen en dat te blijven doen. Om 
een goed jurist te worden !

Margreet Blaisse
President rechtbank Gelderland
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VERSLAG 
NATIONALE PLEITMARATHON 2016

Vrijdag 15 april was het dan zover: de Nationale 
Pleitmarathon gaat van start. Gedurende de dag vult 
het Belvoir Hotel zich langzaam met deelnemers van 
dit mooie evenement. Van Groningen tot Maastricht, 
uit het hele land komen de rechtenstudenten 
toegestroomd. Voor de officiële start van de wedstrijd 
krijgen de deelnemers de gelegenheid met elkaar 
kennis te maken tijdens de openingsborrel in Café de 
Waagh. Om het ijs te breken staat er die avond een 
juridisch variété op het programma. Door op ludieke 
wijze een belangrijke civilist uit te beelden, kunnen de 
deelnemers nog voor de wedstrijd laten zien wat ze 
waard zijn. Van competitie en rivaliteit deze avond niets 
te merken. Rond middernacht keren de teams terug 
naar het hotel. De korte nachtrust die hen nog rest is 
broodnodig om de volgende dag op het scherpst van de 
snede te kunnen pleiten. 

De dag van de wedstrijd begint vroeg. Enige uitslapers 
daargelaten, staan de meeste deelnemers al om 
5:30 uur naast het bed om zich klaar te maken voor 
prestaties die zij vandaag moeten leveren. Veel tijd 
voor het ontbijt is er niet, om 6:30 uur vertrekken de 
bussen richting de Rechtbank Gelderland. Eenmaal 
op de rechtbank aangekomen, worden de aanwezige 
deelnemers en juryleden verwelkomt met een 
voorwoord gehouden door mr. Margreet Blaisse, 
president van de rechtbank. Na de opening haasten de 
teams zich naar hun zittingszalen om zich op de eerste 
pleitronde voor te bereiden.

In de eerste voorronde wordt een casus bepleit over de 
bewijswaarde van een taxatierapport. Naar het oordeel 
van de vakkundige jury komen de pleiters van Diephuis 
I en Eggens II als beste uit de verf. Diephuis I en CICERO 
voeren de lijst aan als beste rechtbankteams. 
In de tweede voorronde buigen de teams zich over de 
vraag wie eigenaar is van een zogenaamde mobiele 
keuringsunit. De pleiters van Diephuis II  en Gaius, en 
de rechters van Diephuis I en Eggens I worden in deze 
ronde door de jury als beste beoordeeld. 
Na de uitslag van de tweede ronde wordt duidelijk 
welke teams een finale plaats hebben bemachtigd.  
Diephuis I en Diephuis II zullen in de grote zaal de 
degens kruisen. Daarbij zullen ze worden beoordeeld 
door de rechtbankteams Diephuis I en Eggens I. Terwijl 
de finalisten zich voorbereiden op de finalecasus, 
worden de overgebleven deelnemers getrakteerd op 
een lezing van mr. Ybo Buruma  met als onderwerp ‘de 
goede advocaat’. 
Met de spannende finaleronde achter de rug, 
vertrekken de deelnemers naar het gebouw van de 
Nijmeegse Rechtenfaculteit waar het afsluitende diner 
zal plaatsvinden. Eenmaal gearriveerd worden de 
winnaars, na een korte speech van juryvoorzitter mr. 
Willem van Schendel, bekend gemaakt. De Nationale 
Pleitmarathon 2016 eindigt uiteindelijk als Gronings 
feestje, met Diephuis II als winnend pleitteam en 
Diephuis I als winnend rechtbankteam.  
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Mijn collega Erik Verweij en ik hebben beiden aan 
de NPM deelgenomen als student. Dankzij Houthoff 
Buruma, de sponsor van de NPM, mochten wij dit jaar 
het evenement vanaf “de andere kant” meemaken. 
Voor Erik al de tweede keer, voor mij helemaal 
nieuw. Wat een feest. Ik moet zeggen: jureren lijkt 
gemakkelijker dan pleiten of rechtspreken, maar niets 
is minder waar. Op de NPM lopen zoveel getalenteerde 
pleiters en rechters in spé rond. Dit maakt de rondes 
erg spannend, maar het jureren des te moeilijker, 
zeker gezien het feit dat iedereen toch zijn eigen 
pleitstijl heeft en daardoor appels met peren moeten 
worden vergeleken. Gelukkig zijn de juryleden op de 
NPM – een mengelmoes van advocaten, rechters en 

NAMENS
HOUTHOFF BURUMA

academici – hier goed tegen opgewassen.
 Naast de hoge kwaliteit van pleiten en rechtspreken 
bleek de NPM ook verder weer als vanouds: mooie 
locaties, uitgebreide diners (wie heeft er ooit zo goed 
gegeten op de universiteit?) en goed gezelschap. 
Helaas bleek het adagium time flies when you’re 
having fun weer eens te kloppen en stapten Erik en 
ik weer veel te snel de trein in richting Amsterdam. 
Organisatie, deelnemers en mede-juryleden, dank 
voor de mooie editie!
 
Loes van Puijenbroek (L.J.) advocaat
Houtoff Buruma
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In 1991 werd er in Leiden voor het eerst de Nationale 
Pleitmarathon georganiseerd. Prof. mr. S.C.J.J. 
Kortmann en wijlen Prof. mr. W.C.L van der Grinten 
wilden dat er ook een Nijmeegse delegatie naar 
die wedstrijd toe zou gaan. Zij hebben toen een 
aantal studenten gevraagd om aan deze wedstrijd 
mee te doen. Het pleitgenootschap Rota Carolina, 
gelijknamig aan de oefenrechtbank, van de (toen 
nog Katholieke) Radboud  Universiteit Nijmegen, 
werd een feit. Op 1 januari 1991 is toen officieel het 
pleitgenootschap opgericht. De eerste Nationale 
Pleitmarathon werd een groot succes, want de titel 
van beste studentpleiters van Nederland werd door de 
Nijmeegse studenten binnengehaald, namelijk door 
Dennis Faber en Janette Beuving.

Vanaf toen is Rota Carolina uitgegroeid tot een 
echte studievereniging met als hoofdactiviteit het 
pleiten. De initiatiefnemers, Kortmann en Van der 
Grinten, zijn beiden beschermheer geworden van 
het pleitgenootschap. Na het overlijden van Van der 
Grinten is deze door prof. mr. W.D.H. Asser opgevolgd 
totdat Asser in 1999 vertrok naar de rechtenfaculteit 
van Leiden. Op dit moment is prof. mr. C.J.M. Klaassen 
beschermvrouwe van het pleitgenootschap terwijl 
Kortmann nog steeds onze beschermheer is. Sinds 
2008 kan Rota Carolina daarnaast prof. mr. Bartels tot 
haar beschermlieden rekenen.

PLEITGEZELSCHAP ROTA CAROLINA

Het pleitgenootschap is nooit een erg grote vereniging 
geweest, maar dat doet aan haar prestaties niet af. 
Rota Carolina heeft de Nationale Pleitmarathon al 
verscheidene keren gewonnen. De erelijst staat onder 
de rubriek wedstrijden op deze site.

Inmiddels is het pleitgenootschap niet weg te denken 
van de Nijmeegse faculteit. Het pleitgenootschap is 
nog steeds in volle glorie op de Nijmeegse faculteit 
aanwezig. Na het derde lustrum telde de vereniging 
ongeveer twintig leden. Sindsdien is de vereniging 
verder gegroeid naar een voorlopig hoogtepunt 
van tweeënveertig leden. Naast de traditionele 
wedstrijden zoals de snelpleitwedstrijden in Tilburg, 
de Nederlands-Vlaamse pleitcompetitie in Leiden 
en de Nationale Pleitmarathon worden er jaarlijks 
een aantal advocatenkantoren bezocht. Jaarlijks 
organiseert het pleitgenootschap ook tweemaal een 
pleitdemonstratie voor de voor rechtenstudenten 
verplichte oefenrechtbank. Sinds enkele jaren 
verzorgen wij ook demonstraties op dagen voor VWO-
ers vanuit het hele land. Dit doen wij in samenwerking 
met Bureau In- en Externe Betrekkingen. Bovendien 
wordt er veel onderling gepleit om iedereen optimaal 
te leren pleiten. Volop activiteiten dus. Na onze 
pleitactiviteiten vindt er meestal ook een borrel 
plaats, dus er is zeker ook plaats voor gezelligheid. 
Een overzicht van alle activiteiten staat weergegeven 
op de agenda op deze site.
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D.J. Veegens is sinds 1985 het Rotterdamse Pleitdispuut. Van belang voor de keuze voor mr. D.J.
Veegens als naamgever is zijn “Wenken voor het pleidooi” geweest. In zijn tijd een van de schaarse
beschouwingen over de do’s en don’ts van het pleiten: “Wij stellen aan een pleiter in een civiele zaak geen 
hogere eis dan dat hij op natuurlijke toon een helder en evenwichtig betoog voordraagt – maar zelfs dit is een 
kunst die moet worden geleerd.” Reden genoeg om veel activiteiten te organiseren waar onze deelnemers de 
pleitkunst zich eigen kunnen maken. Rest ons niets nog dan te zeggen: Maak je het pleiten meester, want het 
pleiten maakt je meester!

PLEITDISPUUT  D.J. VEEGENS
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Pleitgenootschap Eggens is een studievereniging waar studenten leren pleiten. Er worden pleittrainingen 
aangeboden voor beginnende en gevorderde pleiters. 

Bij Eggens wordt het pleiten in bredere zin aangeboden, dus zowel het opstellen van een pleitnota als het 
voordragen van een pleidooi komen aan bod. Daarnaast organiseert Eggens verschillende avonden waarop 
andere (juridische) vaardigheden, zoals presenteren en debatteren, centraal staan. 

Eggens is verder vooral een hele gezellige vereniging. Elke avond wordt afgesloten met een borrel en er worden 
verschillende sociale activiteiten georganiseerd. Ook wordt elk Eggens-jaar afgesloten met een gezellig 
barbecue. Bij Pleitgenootschap Eggens wordt, door het bestuur en de commissies, een balans gezocht tussen 
theorie, praktijk en gezelligheid. Eggens is naast een gezellige studievereniging, ook een vereniging die een 
bijdrage levert aan het bereiken van een mooie toekomst voor iedere student!

PLEITGENOOTSCHAP EGGENS
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Amsterdams Pleitgezelschap CICERO is opgericht op 22 oktober 1985. CICERO is van oorsprong een 
civielrechtelijke pleitvereniging, maar hedendaags houdt CICERO zich tevens bezig met het bepleiten van zaken 
die gemoeid gaan met publieke rechtsgebieden. Op wekelijkse basis verenigen de leden van CICERO zich om  
het snelpleiten te beoefenen. Het bestuur van CICERO bestaat dit jaar uit Kelly Dake, Khorseed Ahmed en 
Nienke van Wonderen.

PLEITGEZELSCHAP CICERO
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Waarde lezer, 

Wij zijn Pleitgenootschap Gaius en al sinds 1991 
dé studievereniging voor iedere kritisch denkende 
student die zijn zegje durft te doen. We houden 
pleitavonden, gaan naar wedstrijden en winnen 
deze ook regelmatig. Zo hebben we in 2012 de 
Nationale Pleitmarathon gewonnen en dit jaar 
(samen met FIRST Maastricht) de Hertoghs Nationale 
Pleitwedstrijd.  

Maar wat is pleiten nu? Pleiten is het overtuigen 
van de rechtbank op een zitting. Wij spelen dan ook 
tweewekelijks op maandag een zitting na. Op zo’n 
avond bestrijden twee van onze leden elkaar met het 
gesproken woord en drie anderen leiden dan deze 
avond als rechters en laten na afloop hun oordeel 
horen in de vorm van een zelfgeschreven vonnis. 
Wellicht wil je straks een kant op waar je niet in de 
rechtbank hoeft te staan, of ben je nog niet overtuigd 
van het nut van dat pleiten. Echter gaat het niet 
alleen over pleiten bij ons, het gaat ook over het 
analyseren van een (juridisch) probleem, je mening 
daarover onder woorden brengen op een goede 
manier en het samenwerken in een team. Deze skills 
heb je later in ieder geval nodig! 

PLEITGENOOTSCHAP GAIUS

Behalve pleiten is het ook de bedoeling dat we ook 
een gezellige groep vormen. Daarom organiseert 
Pleitgenootschap Gaius na afloop van de pleitavonden 
borrels en met Kerstmis organiseren we het 
jaarlijkse feestelijke Kerstdiner om het jaar af 
te sluiten. Ook organiseren we jaarlijks, in het 
voorjaar, een gezellige dag rond een juridisch thema, 
die meestal ook met een etentje of borrel wordt 
afgesloten. Ter afsluiting van het academisch jaar is 
er dan nog de afsluitende activiteit waarop we een 
teambuilding activiteit houden om met al onze leden 
het academische jaar af te sluiten op een gezellige 
manier. Wil je meer info over ons of wil je langs 
komen? Stuur gerust een mailtje naar: bestuur@
pleitgenootschapgaius.nl  of like onze facebookpagina 

“Pleitgenootschap Gaius”. 
Graag zien we je binnenkort op een maandag in de 
Feestzaal in toga pleiten! 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 
Xavier Stassen 
Secretaris Pleitgenootschap Gaius 2015-2016
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Mijn naam is Joris Vos, 23 jaar oud. Momenteel ben 
ik bezig met de Master Rechtsgeleerdheid waarbij 
ik voornamelijk familierechtelijke vakken volg. Met 
DiCiT wordt de NPM mijn eerste pleitwedstrijd, leuk 
en spannend tegelijk, maar heb er onwijs zin in!
 
Mijn naam is Rebecca van der Lugt. Ik zit in het 
derde jaar van m’n bachelor Nederlands Recht. Dit 
wordt mijn 2e pleitwedstrijd. Alle tips van de eerste 
wedstrijd meenemen voor de NPM. 
 
Hallo, Ik ben Martine Wouters, 24 jaar oud en ik zit in 
de afrondende fase van de master Rechtsgeleerdheid 
met het accent op het strafrecht. Dit jaar hoop ik met 
DiCiT een aantal mooie overwinningen in de wacht te 
slepen! 
 
Hallo!
Mijn naam is Sara Janssen. Ik ben 20 jaar en zit in het 
derde jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid aan 
de Universiteit van Tilburg. Ik heb gekozen voor de 
richting Nederlands recht, met name het familierecht 
en het arbeidsrecht interesseren mij! Naast mijn 
studie ben ik actief bij damesdispuut Dionysos van 
roeivereniging T.S.R. Vidar. Met mijn ploegje roei ik 
nu al bijna een jaar fanatiek.

PLEITDISPUUT DICIT

Pleiten vind ik erg leuk om te doen en ik hoop er 
steeds beter in te worden door veel te oefenen!
 
Hee, ik ben Sander Hendrix, 20 jaar oud en ik 
zit momenteel in het derde jaar van de bachelor 
Nederlands recht. Naast mijn betrokkenheid bij 
DiCiT werk ik nog als studievoorlichter van Tilburg 
University, ben ik werkzaam als vrijwillig juridisch 
medewerker c.q. adviseur bij de Rechtswinkel Tilburg 
en ik werk als juridisch medewerker bij Lamers 
Tielemans Advocaten te Eindhoven. Ik hoop samen 
met mijn bestuurs- en dispuutsgenoten te zorgen 
voor mooie overwinningen bij de pleitwedstrijden dit 
jaar!

Personen op de foto v.l.n.r.: Joris     Vos (Penningmeester), 
Rebecca van der Lugt (Secretaris), Martine Wouters 
(Voorzitter), Sara Janssen (HR Functionaris) en 
Sander Hendrix (Wedstrijdcommissaris).
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Civielrechtelijke vereniging Diephuis is een studievereniging in Groningen die zich in de eerste plaats richt 
op privaatrecht-studenten, maar haar deuren open heeft staan voor iedere rechtenstudent. De vereniging is 
opgericht op 29 september 1988. In het begin was zij puur een pleitdispuut. Ondertussen is Diephuis echter 
uitgegroeid tot een brede juridische studievereniging. Voor de student die zich oriënteert op het privaatrecht 
worden gedurende het gehele collegejaar verscheidene activiteiten georganiseerd.Ieder jaar zet een groep 
enthousiaste actieve leden zich ervoor in om deze tot een groot succes te maken.

CIVIELRECHTELIJKE VERENIGING 
DIEPHUIS
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NAMENS
DE VRIJWILLIGERS

Half zeven ‘s ochtends, de wekker gaat... Snel mijn 
overhemd een extra keer strijken, mijn pantalon 
aantrekken, mijn coupe in een strakke zijscheiding 
kammen en mijn das in een Windsor knopen, colbert 
erop en zo fietste ik op de vroege zaterdagmorgen met 
opkomende zon naar het station. Het zou een mooie 
dag worden.

Na een kop (welverdiende?) koffie van de net openende 
AH to go vertrok een groot gedeelte van de delegatie 
vrijwilligers vanaf station Nijmegen naar de rechtbank 
in Arnhem waar op die dag de heuse Nationale Pleit 
Marathon plaatsvond. In de trein werden de eerste 
herinneringen aan voorgaande edities (de Privé valt 
erbij in het niet) door ervaren deelnemers al opgehaald 
en de onwetenden wisten dat dit een dag zou worden 
om nooit te vergeten.

De open, relaxte sfeer in de rechtbank ervoer ik als 
erg prettig, eenieder sprak met eenieder en zowel de 
deelnemers, vrijwilligers als juryleden maar zeker 
ook de organisatie liet blijken er erg veel zin in te 
hebben. Als vrijwilliger werd je gekoppeld aan een 
team dat je die dag begeleidt en waar je dus intensief 
mee optrekt, maar die je niet mag helpen, wat als 
mede-rechtenstudent weleens tot een dilemma in je 
hoofd kan leiden! Tijdens de pleitsessies houd je je 
bijvoorbeeld bezig met het filmen van de pleidooien of 
de tijdwaarneming.

De dag vloog voorbij en na een vlammend pleidooi 
in de finale vertrokken we naar het, met alle 
bescheidenheid, prachtige grotiusgebouw voor een 
borrel met aansluitend een diner, waar de drank 
rijkelijk vloeide. Rond 22:00 vertrok er nog een groep 
die-hard deelnemers en vrijwilligers naar de stad voor 
een kleine afterparty en vele uren later fietste ik weer 
met zonsopkomst naar huis. De verhalen uit de trein 
zijn waarheid geworden: het was een dag om nooit te 
vergeten

Nicky Joosse
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