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Van Diepen Van der Kroef
‘Geen kapsones in Zuid’
In een klassiek en statig kantoor in ‘Zuid’ houden de
advocaten van Van Diepen Van der Kroef kantoor.
ABA Today spreekt met twee van hen. Beiden zijn op
een andere manier verbonden aan Ajax. Het verhaal
achter de advocaten Evert Baart en Joes Blakborn.
Te k s t : Te u n P u t t e r
B e e l d: G i u s e p p e To p p e r s
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Work. ‘Het is altijd een uitdaging om samen te werken
met betrokken partijen en de beste uitkomst te realiseren.
Het gaat toch vaak om de baan en het levensonderhoud
van veel mensen. Met toegewijde collega’s zetten wij ons
daarvoor in’, aldus Baart.
S P O R T I E V E LO O P B A A N
Regelmatig verruilt Baart zijn toga voor een rood-witte

Met circa 80 specialisten in allerlei rechtsgebieden is Van
Diepen Van der Kroef één van de grootste onafhankelijke
advocatenkantoren van Nederland. De praktijk is in 1977
opgericht door advocaten met een ondernemend karakter.
Deze instelling heeft het bedrijf groot gemaakt. De ondernemersgeest spreekt een groot aantal bedrijven en organisaties aan en zij werken graag samen met Van Diepen Van
der Kroef. Tegelijkertijd zorgt deze instelling ervoor dat
juristen graag aanhaken bij het bedrijf, dat nu vijf verschillende vestigingen telt. Naast Amsterdam zijn dat Alkmaar,
Haarlem, Hoorn en Utrecht. De vakgebieden die worden
bestreken lopen uiteen: zo wordt er onder meer geadviseerd op het gebied van ondernemingsrecht, vastgoed,
arbeidsrecht en insolventie. Tevens adviseert men cliënten
met hun internationale handelsbetrekkingen; zo is er
een Japanse desk en zijn er advocaten en Rechtsanwalten
Frans of Duits recht aan de praktijk verbonden. Cliënten
kunnen dan ook voor al hun juridische vraagstukken terecht aan het Dijsselhofplantsoen of bij één van de andere
vestigingen. Het concern staat voornamelijk bedrijven en
instellingen bij. Particulieren kunnen bij Van Diepen Van
der Kroef ook goed terecht.

sjaal en neemt hij plaats in de Johan Cruijff ArenA.
Hij is al jaren trouwe fan van Ajax en besloot enige tijd
geleden lid te worden van ABA. Gezien het feit dat Baart
met zijn bedrijf partner is bij Van Diepen Van der Kroef,
is hij op eigen titel aangesloten. En wanneer Baart op
de tribune plaatsneemt, dan is de kans groot dat zijn
collega Joes Blakborn zich daar ook in de buurt ophoudt.
Blakborn is meestal in het gezelschap van familieleden
van Ajax-spelers die hij vertegenwoordigt. Hoewel je het
aanvankelijk niet zou verwachten bij een vooraanstaande
advocatenpraktijk, beschikt Van Diepen Van der Kroef
over een complete afdeling waarmee het als intermediair
voor sporters, maar toch vooral voetballers fungeert.
Zaakwaarnemer, heet zoiets in de volksmond. ‘Het komt
erop neer dat wij voor een speler en zijn familie alle
juridische en mogelijk ook zakelijke belangen behartigen.
We leveren een totaalpakket en dat is exact waar de speler
in kwestie naar op zoek is. Die wil zich concentreren
op zijn sportieve loopbaan en laat alle randzaken aan
ons over. Randzaken die overigens wel heel belangrijk
zijn’, vertelt Blakborn. ‘Wat in de krant staat, zijn de
contractbesprekingen en onderhandelingen, maar er
komt veel meer bij kijken om de rechten en plichten van
profvoetballers goed te managen.’

D E B E S T E U I T KO M S T
Dat het erg prettig werken is onder de vlag van Van

A JA X K L E U R E N
Joes Blakborn kan als enige van zijn kantoorgenoten

Diepen Van der Kroef blijkt ook uit het feit dat Evert
Baart (sinds 2003) en Joes Blakborn (2005) al lang aan het
bedrijf verbonden zijn. Baart is advocaat en partner. Hij
werkt vanuit de vestiging Amsterdam en is gespecialiseerd
in insolventierecht en vastgoed. Hij adviseert
ondernemingen in verband met herstructureringen en
faillissementen. De rechtbank Amsterdam benoemt hem
regelmatig tot bewindvoerder in surseances van betaling
en tot curator in faillissementen. Recent was hij als curator
betrokken bij het faillissement van modeketen Men at

zeggen dat hij daadwerkelijk de Ajax kleuren heeft
verdedigd. Van een echte doorbraak in het Eerste is het
niet gekomen. Na de A-junioren, waar hij trainde onder
Danny Blind, verkaste Blakborn naar FC Volendam.
Enkele seizoenen later kwam hij terug op De Toekomst
om voor de zaterdagamateurs van Ajax te gaan spelen.
Tegelijkertijd voltooide de centrale verdediger zijn studie
en kwam hij in 2005 bij Van Diepen Van der Kroef.
Blakborn sprak direct de wens uit om een praktijk te
starten op het snijvlak van sport en rechten. ‘Ik kreeg
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toen alle ruimte om deze sectie stap voor stap op te
bouwen. Je kunt niet zomaar aan de slag als intermediair
in de ‘voetballerij’. Dat betekent opleidingen volgen en
certificaten halen, bijvoorbeeld van de KNVB of de
Engelse voetbalbond FA. Als geregistreerde partij kunnen
wij nu voetballers, andere intermediairs en clubs in
binnen- en buitenland bij juridische aangelegenheden
adviseren en begeleiden. Sommige tussenpersonen
hebben bijvoorbeeld alleen voetbaltechnische kennis
in huis, maar missen een juridische achtergrond. Daar
voorzien wij dan in’, legt Blakborn uit.
GEEN GRENZEN
De eerste jaren stonden in het teken van kennis vergaren.

‘Het hielp natuurlijk dat ik uit het voetbal kwam. Ik wist
hoe het spel gespeeld moest worden. Maar verder diende
ik mij te specialiseren in sport-, arbeids- en procesrecht.
En dat doe ik eigenlijk nog steeds. In dit vakgebied heb
je te maken met permanente educatie, zeker omdat er
steeds nieuwe wet- en regelgeving is waar we mee te
maken hebben. Niet alleen in Nederland, maar ook in de
ons omringende landen. Er bestaan immers geen grenzen
meer voor voetballers.’
SERGIÑO DEST
In de loop der jaren is de sectie gegroeid. Blakborn heeft

met zijn collega’s meer dan 40 spelers in zijn stal. En
hoewel hij aangeeft dat iedere speler hem even dierbaar is,
is hij trots op het feit dat hij verschillende Ajacieden mag
bijstaan. Recent ging het om Sergiño Dest, die voor een
belangrijke beslissing stond: Oranje of the Stars and Stripes? Blakborn: ‘Bij een dergelijke beslissing komt heel veel
kijken. Uiteraard spelen emotie en gevoel de boventoon,
maar er is wel degelijk een grote juridische component aan
deze keuze verbonden. In zo’n geval weeg je alle argumenten tegen elkaar af, met speler en zijn directe omgeving.
En dan kun je als jurist echt iets bijdragen.’
B A S I S VA N S U C C E S
Blakborn benadrukt dat het bij profvoetballers lang niet

meer alleen gaat om contractonderhandelingen. Velen van
hen runnen aanzienlijke ondernemingen met vastgoed en

investeringen. Ook daarvoor kunnen zij bij Van Diepen
Van der Kroef terecht. ‘Wij staan voor kwaliteit en zo
onderscheiden wij ons. In het verleden zijn verschillende
intermediairs in het voetbal op een negatieve wijze in het
nieuws gekomen en dat heeft zijn weerslag op het gehele
vakgebied. Door transparant te zijn naar clubs en spelers,
door duidelijk te communiceren en door ons werk goed te
doen, blijven wij weg uit de meer schimmige constructies
en onderhandelingen. De relatie met clubs, zeker ook
met Ajax, en met andere intermediairs is dan ook
uitstekend. Dat is de basis van onze succesvolle praktijk’,
besluit Blakborn.
SPORT IN DE GENEN
Het feit dat de sport en recht sectie zo goed draait komt

mede door het feit dat sport in de genen zit bij het
advocatenkantoor. ‘Er lopen hier aardig wat mensen
rond die op hoog niveau gesport hebben, hockeyers
bijvoorbeeld’, merkt Evert Baart op. En als enthousiaste
Ajax supporter rekent hij zichzelf ook tot de sportfans.
‘Het gaat mij in de eerste plaats om de wedstrijden, maar
ik ga ook graag naar ABA. Er is altijd een ontzettend
goede sfeer; echt een ambiance waarin je op informele
wijze kunt netwerken. Soms zijn er cliënten, met wie ik
kan bijpraten. Of ik spreek eens met experts op andere
vakgebieden. Fiscalisten hebben wij zelf bijvoorbeeld
niet in huis, dan is het goed om daarmee in contact te
komen. Dat is het mooie van ABA: als je als lid daarvoor
openstaat, ontmoet je altijd interessante mensen.’

VAN DIEPEN
VAN DER KROEF
www.vandiepen.com
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