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Crutjff maakt ook indruk op zrjnraadslieden
Advocaten van het voetbalfenomeen verwonderen zich over de openheid in ztjnzaaktegen Ajax

Ton Olde Monnikhof
AÍnsterdam

í et is leuk ballen met
jullie'. op zijn Cruijffs
bedankte het voet-
bàlfenomeen uit Be-

tondorp, Amsterdam, na het kort
gedingvorige week het advocaten-
team dathem en dejeugdtrainers
bijstaat in hunjuridische strijd te-
gen bestuur en commissarissen
vanAjax.

Het conflict draait om de waag
hoe de voetbaljeugd van de lands-
kampioen in de toekomst wordt
opgeleid. cruijff, die commissa-
ris is bij de beursgenoteerde voet-
balorganisatie, wil dat Ajax kiest
voor een individuele benade-
ring van jonge voetbaltalenten en
niet meer selecteert op basis van
hun plaats en geschiktheid in het
team. Met de benoemingen van
Louis van Gaal, Martin StuÍken-
boom en Danny Blind achter zijn
rug om hvam Cruijff in botsing
met de overige commissarissen
en de Raadvan Bestuur.

De advocaat vennootschaps-
recht MikeJansen (44) glimtals hij
vertelt over het compliment van
Cruijff zijn collega lvrirjam de nle-
court (47), advocaat arbeidsrecht,
maakt op een andere wijze dui.
del$k dat zij beiden, maar ook de
procesadvocaten Frank Kroes en
Jeroen Bedaurg betrokken zijn bil
een wel heel bijzondere zaak Met
name vanwege de nauwe samen-
werkingvan de drie disciplines.

Jansen beaamt de bijzonder
heid van de zaak: 'Mijn vader
woont in de VS, bij Pittsburgh. De
plaatselijke krant had ook aan-
dacht besteed aan Cruijff en zag
zijn zoon op een foto bij het arti.
kel. Dan realiseerjeje hoeveel me.
dia-aandacht deze zaak trekt, niet
alleen in Nederland maar over de
helewereld."

Strafrechtadvocaten zijn niet
meer verÍast als eÍ cameÍateams
voor en in de rechtszaal staan. zii
maken gebruikvan de media, als
dat in het belang is van de cliënt.

Levensloop
MlkeJansen

studeerde rechten aan de
UniveÍsiteit van Leiden,
heeft ruime ervarlng ln het
begeleiden van fusies en
overnamet private equity
en duríkapitaal. Hii was
betrokken bij de recente
overname van Provimi door
Cargill. Jansen werkt sinds
1995 bij Baker & McKenzie.
Hij is dit iaar genomineerd
als leedtns lawyot in de
gids voor toonaangevende
advocatenÍirma's.

Rechters houden er bij het vellen
van hun vonnis soms ook reke'
ningmee.

Maar het team van Baker & Mc-
Kenzie is nogsteeds verbaasd over
hetmediacircus datzich voor hun
ogen ontrolde op de trappen en in
de zaal van de rechtbank in Haar-
lem, waar vorige week het kort
geding diende tegen Ajax en vier

van cameÍaschuwheid was
geen sprake. "rot mijn eigen ven
bazing:, zegtJansen. 'Ik dacht dat
het extra druk geeft als je je werk
moet doen terwijl binnen hand-
bereik camera's op je gericht zijn.
Hetwende snel,'

In het domein van het burgen
lijk recht, waarin 'Cruijff versus
Ajax' speelt, is het uniek dat nage'
noeg de gehele procesgangzich in
de openbaarheid voltrekt. 'Het is
in onze discipline ook niet gebrui-
kelijk dat advocaten uit de school
klappen over de zaak waar ze mee
buigzijn', zegt De Blécourt. zij
vechtvoor het traíneÍsteam, waar-
van onder anderen Dennis Berg-
kamp, Marc OvermaÍs, BÍyan Roy,
wim lonk en Jaap Stam deel uit-
maken,'Mijnzoon hoordevan een
schoolwiendje dat ik deze zaak
deed. Zoietsheb ik nognieteerder
meegemaakt. zoals het ook on-
gewoon is dat er via Twitter en oP

H

Levensloop
Miriam de Blécourt

Zij studeerde belaitlng-
ell prlvaatÍ.cht in
Leiden. Sinds 1990 werR
ze bij BakerfiMcKenzie.
Ze vertegenwoordigt
ondernemingen als Hewlett-
Packarq APM TeÍminals
en OÍacle. Dit iaar is ze
onderscheiden als de be3t

Europa. De Blécourt stond de
coÍ van ABN Amro bii tiidens
de oveÍname door Fortis, RBs
en SantandeÍ.

blogs onmiddellijk de laatste ont-
wikkelingen worden besProken
en becommentarieerd.'

Jansen moesteveneenswennen
aan de ongewone transparantie.
'wat naar buiten komt, staat even-
tuele schikkingen, die in onze dis-
cipline heel gebruikelijkzijn' vaak
in de weg. Dat is de reden waat-
om advocaten in dit soort zaken
in het algemeen niet naar buiten
treden.'

Hij ontkent met klem dat de
zaak een rommeltje lijkt. 'Er ligt
een aantal duidelijke strategische
keuzes binnenAjaxaan ten gtond-

dingen over hun cliënt naar bui
ten te brengen, maar De Blécourt
roemt Cruijffs analytisch vermo'
gen en strategisch inzieht. Boven-
dien kan hij snel schakelen. 'Hij
geeftons adviezen die ertoe doen"

De Blécourt omschrijft zich-
zelf en haar collega's als 'extÍeem
nuchtere professionals', die niet
gevoelig zijn voor de mediahyPe
rond Cruijff en de train€Ís. Haar
oordeel over hem wordt dan ook
niet beinvloed door bewondering
voor de voetballer Cruijff. Daar-
voor volgt ze het voetbalgebeuren
teweinig.
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'Cruijffis iemand aanwie je iets
gunt. Wat hij doet met ziin Foun-
dation, met die voetbalveldjes in
achterstandswijken, vind ik heel
bijzonder. Toen we deze zaak aan-
namen, vond ik echt dat de vier
medecommissarissen Cruijfr on-
rechwaardig hadden behandeld.'

op dewaagofze ook als raads-
wouwe voor de andere Partij had
kunnen optreden, antwooÍdt ze
datze hetdan in elkgeval een stuk
minder sympathiek had gevon-
den. 'Ik weet niet of mijn zonen
blij zouden zijn geweest als ik aan
de andere kant had gestaan"

Voor Baker & McKenzie is de

zaak{mijffverzus Ajax en de com-
missarissen nietalleen publicitair
interessanq ook hetvermogen van
advocaten met verschillende sPe-
cialisaties om zo nau\t samen te
werken is uitdagend. Jansenr'Er is
in deze zaak geen hiërarchie, bij-
voorbeetd dat de vennootschap
pelijke aspecten z,vaarder wegen
dan de arbeidsrechteliike' De pro-
ceseÍvaÍingYanKÍoes en Bedaux is
in een kortgedingvan cruciaal be-
lang. We behandelen het als één

hechtteam. Datkomtookgoed uit
omdat het allemaal heel sterk is
venveven. Elementen van de zaak
versterken elkaar.'

Er is geen peil oP te trekken
hoelang de zaak nog duurt. De
commissarissen en Ajax hebben
inmiddels hoger beroeP aangete-
kend.

Jansen: 'Met het kort geding
hebben.we de ontrvikkelingen stil
kunnen zetten die tegen het be
Iang van onze cliënten zijn, niet
alleen van Cruijff, maar ook van
de tÍainers. DaaÍdoor kunnen de
aandeelhouders zich uitsPreken
ovet wat er moet gebeuÍen. Dat
hoeft nietheel langte duren.'

Hoe het vewolg eruit zal zien,
is niet te vooÍspellen. 'Ik kan me
voorstellen dat juridisch advies

ookdaarbij onontbeerlijkzalzijn.'

Mlk€ Jansen ên Mhram ds Blécourt, tweê'extÍe€m nuchteÍe ptoÍesslonals'

slag. Uiteigen ewadngweet ik dat
hei uniek is als een commissaris
doorandere commissarissen, met
opzet, niet wordt betrokken bij
een toch belangrijk besluic'

Nu hebben raadslieden er na-
tuurlijk geen belang bij om lelijke

'Ikweet níet of mijn
zonenblizouden
zijnalsikaande
anderekant stondi


