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Ze combineren de advocatuur met
autoracen, hulp bieden aan vluchtelingen
in Irak of fotograferen. De steile loopbaan
van advocaat-stagiaire op je 23ste naar
partner op je 31ste komt steeds minder
vaak voor. De nieuwe generatie advocaten
wil zich breder ontwikkelen. Een beetje
jong talent begint daarom voor zichzelf
of doet er iets belangwekkends naast.
Liefst iets totaal anders, zoals het runnen
van een boerenbedrijf of start-up.

ONDER DE

35

DE
HOOGVLIEGERS
VAN 2016
In ‘35 onder de 35’ presenteert
het Advocatenblad de meest opvallende,
ambitieuze, jonge advocaten van
Nederland. De parels, de talenten van
wie we in de toekomst nog veel gaan
horen en die de T-shaped lawyer op
wel heel eigen wijze vormgeven.
DOOR / S
 ABINE DROOGLEEVER FORTUYN,
NATHALIE GLOUDEMANS-VOOGD
& FRANCISCA MEBIUS

De lijst 35 onder de 35 is een selectie uit een longlist van

ruim zeventig jonge advocaten die tot stand kwam doordat de
redactie van het Advocatenblad naast eigen onderzoek een
dertigtal deskundigen (kantoren, dekens, opleidingsinstituten
en Jonge Balie‑verenigingen) vroeg naar dé jonge advocaat
die er voor hen uitspringt doordat hij goed is in zijn vak, maar
daarnaast ook een bijzondere prestatie heeft geleverd.
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Hij is het jongste AR-lid ooit.
Ruben Alderse Baas (32) kwam
in 2015 rechtstreeks vanuit het
bestuur van de Stichting Jonge
Balie Nederland in de algemene
raad van de NOvA, onder andere
om de jongere lichtingen advocaten aan te spreken. Hij runt ook nog
zijn eigen kantoor Alderse Baas Noordhof
in een Gronings winkelpand. Cliënten kunnen zonder
afspraak binnenlopen, ook ’s avonds en in het weekend.
De tarieven zijn al even laagdrempelig.

De Utrechtse ondernemingsrecht
advocaat Maurits Bos (35) staat
behalve grote bedrijven ook
start-ups en investeerders van
start-ups bij en is daarnaast
mentor bij business accelerators
Rockstart en iMPACT Booster.
Die stomen innovatieve, jonge
bedrijven klaar voor investeringsrondes. Hij draagt bij aan het open
source juridische documentenplatform
Capital Waters. Zijn cliënten geven hem lovende recensies. En dan heeft hij ook nog een tweede baan als fotograaf. Het online millennials magazine Vice gebruikte
onder andere zijn beeld.

Voordat corporate litigator
Henriette van Baren (27)
rechten studeerde, deed ze
meerdere kunstopleidingen,
onder andere in Florence.
Na haar master Privaatrecht
bracht ze een jaar door in
New York, waar ze graphic design
studeerde aan de Shillington School.
Nu heeft ze naast haar baan bij Houthoff een eigen
bedrijf in grafisch ontwerp en werkt ze aan logo's,
illustraties en huisstijlen voor verschillende start-ups.

à la carte heet het kantoor dat
Noëlle Bynoe (33) oprichtte met
Sabine Bovy. De dames rekenen
vaste t arieven voor vaste diensten. Elke cliënt betaalt dus
hetzelfde en aan dat bedrag valt
niet te morrelen. Naast het hanteren van dit innovatieve verdienmodel, zijn ze wars van de formele
sfeer binnen de advocatuur. Bynoe is
bovendien portefeuillehouder Opleidingen binnen
het bestuur van de Stichting Jonge Balie Nederland.

Drie dagen werkt Tijmen Bongartz (31) op de sectie
ondernemingsrecht van Clifford Chance.
Daarnaast besteedt hij drie dagen
per week aan Lexle, een online
platform dat de Amsterdamse
advocaat oprichtte om juridische oplossingen voor start-ups
en kleine bedrijven makkelijk
en betaalbaar te maken, met
handleidingen zoals ‘Hoe richt
ik een bv op’ en goedkope, op
maat gemaakte contracten.

Het Legal Woman Upcoming Talent van 2015 was
Stibbe advocaat Machteld Claessens (30). ‘Ondanks haar
relatief jonge leeftijd opereert zij hier met groot gezag
en effectiviteit,’ staat in het juryrapport. Chambers
vermeldde de bestuursrechtadvocate ook
al. Recht moet in dienst staan van een
rechtvaardige samenleving, vindt
Claessens. Daarom is ze actief lid
van de Stibbe Pro Bono Commissie en zit Claessens in het
bestuur van het Clara Wichmann Proefprocessenfonds.
Claessens rondde Grotius vorig
jaar cum laude af.

17

18

Cover

Amé Derks (28) mocht zich
in 2009 de jongste advocaat
van Nederland noemen.
De Woerdense deed verkort
vwo en was 17 toen zij ging
studeren. Zonder studievertraging trad zij op haar 21ste
al toe tot de balie. Derks werkt op
het kantoor dat haar vader oprichtte;
haar moeder is er officemanager. Bij Derks Advocaten &
Adviseurs legt zij zich toe op het strafrecht en familierecht. Op termijn hoopt Derks het kantoor te kunnen
overnemen.

Haar toga is gevoerd met een Afrikaanse print. ‘Zo heb ik mijn roots
altijd bij me’, zei ze in de Volkskrant. Jarenlang werkte
Samantha Ebecilio (28) bij
de rechtbank, terwijl ze
eigenlijk de advocatuur
in wilde. Ze paste niet in
het profiel, kreeg ze keer op
keer te horen. Dus startte ze
haar eigen kantoor op: Ebecilio A
 dvocatuur. De Rotterdamse
is verbonden aan de stichting The Natural Hair Club,
een online forum voor zwarte Nederlandse mannen en
vrouwen met kroeshaar. Haar beëdiging in 2015 deed ze
in haar signature look, met afro.

Sinds begin 2016 kan Thomas Felix (30) van het Amsterdamse kantoor De Roos en Pen nog beter invoelen wat
zijn cliënten doormaken. De strafpleiter procedeerde in
persoon, samen met de strafrechtverenigingen NVSA en
NVJSA, tegen de staat over de vergoeding en de invulling van het recht
op verhoorbijstand. Het kwam
de NVJSA-voorzitter op veel
lof van beroepsgenoten
te staan.
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Ze geldt als een van
de rising stars
In een vorig leven was Sébas Diekstra (35) beroeps
militair. Het vwo maakte hij niet af: ongeduldig om in
dienst te gaan, verliet Diekstra de middelbare school
met precies genoeg deelcertificaten. Met militaire
discipline studeerde hij tijdens avond- en nachtdiensten rechten. Hij rondde de opleiding in vier jaar af en
werd militair jurist; bedrijfsjurist in het leger. In die
hoedanigheid trof Diekstra regelmatig advocaat Bas
Martens tegenover zich. De oud-deken wist hem te
overtuigen van een overstap naar de advocatuur.
Advocaat is hij nog maar sinds 2012, maar de
strafpleiter begint al een bekende naam te worden,
mede door de publiciteit die Diekstra opzoekt voor
zijn cliënten. Behalve in militair recht specialiseert
Diekstra zich in cold cases. Sinds hij in de landelijke
media opriep tot duidelijkheid rond de dood van
Lesley Timmer en Talitha, het meisje dat op het spoor
gevonden werd, weten nabestaanden van mensen
die onder verdachte omstandigheden zijn gestorven,
zijn kantoor Diekstra Van der Laan steeds vaker te
vinden. De Leidse advocaat staat hen vaak pro bono
bij; hij ziet het als zijn ‘levenswerk’.
En nu is daar dan ook nog het tv-programma
‘Moord of zelfmoord’. Samen met journalist
Kees van der Spek onderzoekt Diekstra dit najaar
oude, onopgeloste zaken; met experts
reconstrueren zij wat er
gebeurd zou kunnen zijn.
Want, vindt Diekstra:
‘Iedereen heeft het
recht te weten
waaraan geliefden zijn over
leden.’
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Antoinette van
der Hauw (31)
geldt als een
van de rising
stars van Loyens
& Loeff. Na haar
studie in Leiden
(cum laude) kwam
zij in 2008 in dienst
bij het Amsterdamse kantoor. Ze ging er
niet meer weg. Van der
Hauw specialiseert zich in de
ondernemingsrechtelijke transactiepraktijk en draaide al snel zelfstandig deals van
250 miljoen euro. Haar kennis onderhield Van der
Hauw onder meer via Grotius, een opleiding die zij
ook cum laude afrondde.
Niet alleen Loyens & Loeff herkent haar talent: Van
der Hauw werd in 2014 genomineerd als M&A Talent
van het jaar, maar moest het afleggen tegen Remco
Goes van Deloitte. In een interview over die nominatie: ‘Ik wil een gevestigde naam binnen de advocatuur
worden.’ Daar is ze hard naar op weg. Van der Hauw,
net moeder geworden van zoontje Duco, zit in een
versneld partnertraject bij Loyens & Loeff.
Haar twee broers en zus zijn ook advocaat, net als hun
vader. Alle vier zijn ze gedreven; een eigenschap die
hun vader en moeder niet goed begrepen, vertelt
Van der Hauw het FD. ‘Waarom neem je nu Latijn én
Grieks? Je hebt het al zo druk!’ wierpen ze tegen op de
middelbare school. Maar, zegt Van der Hauw in hetzelfde interview, ze geniet daar juist van. ‘Als ik veel
op mijn bord heb, maakt me dat een gelukkig mens.’

Hij ziet cold
cases als zijn
‘levenswerk’
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Hendarin Feyli (33) startte begin
2015 samen met Sander van
Riel een kantoor op het gebied
van Onderneming en Arbeid
met de focus op flexibele arbeid.
De uit Syrië afkomstige advocate
is spreker op seminars, congressen
en andere (zakelijke) bijeenkomsten.
Daarnaast promoveert ze aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp ‘De beïnvloeding van de
rechtspositie van de werkgever en/of de werknemer door
de wettelijke instrumenten aangaande ziekteverzuim
en arbeidsongeschiktheid’. Hendarin Feyli schrijft met
regelmaat columns en nieuwsberichten voor branchebladen en websites.

Bijna 17.000 volgers op Facebook,
die ook nog eens actief zijn; dat
doet geen advocaat in Nederland
Leonie van der Grinten (28) na.
De Eindhovense, werkzaam bij
De Rooij Van Wijk Advocaten,
heeft een duidelijke missie: het
strafrecht en de maatschappij op
een toegankelijke manier dichter
bij elkaar brengen. Dat doet ze via
haar blog, mediaoptredens, lezingen en dus
die Facebookpagina. ‘Meester Leonie’ noemt Van der
Grinten zich; inmiddels is die naam een merk geworden.

‘Het KEI-wetsvoorstel leidt tot complicaties,’ meent
Sharona Heeroma (24). Voordat ze in dienst trad
bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn publiceerde
Heeroma het boek De uniforme procesinleiding (Celsus,
2015). Heeroma dook in het wetsvoorstel Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en was
kritisch. De doelen van het programma
Kwaliteit en Innovatie (KEI) worden
zo niet gehaald, meent de Haagse
advocaat: het procesrecht wordt
niet eenvoudiger, de regierol is
niet sterker dan beoogd en de
procedure zal ook niet sneller worden.
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Vijf keer ging hij
naar Lourdes om een
bedevaart te begeleiden
Karen Hordijk (28) heeft net haar
sectiew issel bij BASE Advocaten
achter de rug: na corporate &
commercial ligitation wijdt zij
zich nu aan het arbeidsrecht.
Naast haar werk komt het
familierecht voorbij. Hordijk is
sinds 2011 namelijk bijzonder
ambtenaar van de burgerlijke stand
in Rotterdam en sluit menig huwelijk.

Naast zijn procespraktijk
binnen het ondernemingsrecht bij Van Doorne hielp
Sjoerd Kamerbeek (30) de
Universiteit van Utrecht met het
opzetten van het fenomeen ‘social
entrepeneurship’. In de avonduren volgde hij een Executive mba en in 2012 was hij een van de
winnaars van de Nudge Challenge, een competitie op het
gebied van leiderschap en duurzaamheid voor de jonge
leiders van de toekomst. Hij is ook fervent blogger.

Naast zijn baan als advocaat
Transport & Energy bij AKD in
Rotterdam is T
 homas van Hövell
tot Westervlier (29) actief bij de
Orde van Malta, een organisatie die zich wereldwijd inzet
voor armen, zieken en andere
hulpbehoevenden. Hij hielp bij
het internationale gehandicaptenkamp 2014, een gehandicaptenkamp
in Libanon, en reisde dit jaar voor de vijfde
keer af naar Lourdes om een bedevaart te begeleiden.

Werkzaam als advocaat in het ondernemingsrecht
bij DVDW Advocaten, assistent-professor aan de
Universiteit van Maastricht. Bastiaan Kemp (26)
wist in t weeënhalf jaar tijd te promoveren op het onderwerp ‘Aandeelhoudersverantwoordelijkheid: de
positie en rol van de aandeelhouder en de aandeelhouders
vergadering’. Daarnaast geeft
hij lezingen en heeft hij al vele
publicaties op zijn naam staan.

Mirjam van der Kaay (34) is dit
jaar benoemd tot counsel in de
Banking & Finance-praktijk van
Clifford Chance Amsterdam.
Ze adviseert op het gebied van
overnamefinanciering, herstructureringen en algemene
kredietverstrekking. Inmiddels
mag zij verschillende prominente
private equity-investeringen en herstructureringen van bedrijven als Imtech
en Heiploeg op haar cv zetten. Ook zet ze zich actief in
voor Foundation Isai Ma(i)yam, een fonds dat opkomt
voor arme kinderen in India.

De waarde van de ambtsedige waarheid is de titel van
haar scriptie die als boek werd uitgegeven. Daarin
zet strafrechtadvocaat Meike Lubbers (29) kritische
kanttekeningen bij het feit dat een (getuigen)
verklaring die een politieagent op ambtseed aflegt
als enig bewijs kan gelden in een strafzaak.
Ze werkte zes maanden bij de Federal
Public Defender in Nashville
(Tennessee) in de Verenigde
Staten en is inmiddels
strafrechtadvocaat bij De Haan
Advocaten & Notarissen in
Groningen.
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Michèle Manning (27) is voorzitter van
de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) en doet dit naast
haar baan als advocaat op het
gebied van ondernemings-,
insolventierecht, financiering
en zekerheden en contractenrecht. De managementfilosofie
van haar kantoor, BvdV Advocaten
en Belastingadviseurs, is gebaseerd
op die van Braziliaanse ondernemer
Ricardo Semler. Alle advocaten van het kantoor zijn
feitelijk ondernemer.

Blije advocaat. Legal nerd & trendwatcher. Dat is de LinkedInheadline van Niek van de Pasch (30),
advocaat bij Van der Putt in
Venray. Twitteraars kennen
hem misschien van zijn Twitter
handle @niekvandepasch, waar
hij bijna tweeduizend volgers
achter zich schaarde met zijn
tweets over innovatie in de advocatuur. De Limburgse advocaat blogt ook
actief op verschillende podia en won de Advocabo
blogwedstrijd in 2014.

Voetbalmakelaar en begeleidster van
sporters. T
 essa de Mos (34) startte
naast haar baan als advocaat
bij Van Eerdenburg De Mos
advocaten, samen met haar
vader, voetbaltrainer Aad de
Mos, het bedrijf MoS Management of Sports vanwaaruit ze
bekende voetballers uit België en
Nederland en hockey-internationals
begeleidt. Op haar 22ste is ze de jongste
spelersmakelaar in de Benelux. In haar advocatenpraktijk is ze gespecialiseerd in onder meer het huurrecht,
arbeidsrecht en erfrecht.

Cem Polat was zes jaar geleden
de jongste strafpleiter van
Nederland en is nu op zijn 29ste
partner bij Guarda Advocaten
in Breukelen. Al tijdens zijn
studie maakte hij beleid voor
verschillende stichtingen en
voor de recherche en schreef hij
een handboek dat verbalisanten
op zak kunnen dragen. Het Financieele
Dagblad noemde hem als een van de vijftig onder
nemende talenten. Ook de Nieuwe Revu lichtte hem
uit als topadvocaat van de toekomst.

De jongste telg uit het beruchte
advocatengeslacht en een van de
laatsten die nog advocaat is en
die uitdrukkelijk communiceert het anders te willen doen.
Yehudi Moszkowicz (35) startte
op jonge leeftijd zijn eigen
kantoor in de binnenstad van
Utrecht waar de naam groot op de
gevel prijkt. Tot groot ongenoegen
van zijn ooms, die het gebruik van de
naam zonder succes aanvochten. In zeer korte
tijd wist Moszkowicz een groot en eigen klantenbestand
op te bouwen. Zo stond hij de voormalig bodyguard van
de overleden drugsbaron Klaas Bruinsma succesvol bij
in een omvangrijke afpersingszaak.

Naast oprichter van zijn eigen kantoor De Roos
Advocatuur is Philip de Roos (33) co-founder van
Legalloyd. Op dit online platform kunnen recht
zoekenden terecht voor g
 estandaardiseerde
contracten, maar ook voor juridische
diensten. Zijn missie is hoogwaardig juridisch advies toegankelijk
maken voor ondernemers en
investeerders. Met zijn platform
daagt De Roos de traditionele
advocatuur uit. ‘Advocaten vragen vaak veel voor een simpel
contract, terwijl het helemaal
niet zoveel hoeft te kosten.’

‘Advocaten vragen vaak veel voor een
simpel contract, terwijl het helemaal
niet zoveel hoeft te kosten’
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Omar Salah (31) promoveerde, naast zijn werk als
advocaat, aan de Tilburg
University op een onderzoek
naar de mogelijkheden om
sukuk, islamitische effecten, onder het Nederlandse
privaatrecht uit te geven. Zijn
conclusie: islamitische financiële
transacties zijn ook in Nederland mogelijk. Inmiddels is
hij vanuit De Brauw Blackstone Westbroek gestationeerd
in Singapore en werkt hij als ‘visiting professor’ aan de
IE Business School. Er verschijnen regelmatig publicaties van zijn hand.
Hij laat zich er niet op voorstaan,
maar zelfs voor Amerikaanse
begrippen draaide M&A
advocaat Rob Schrooten (29)
(Loyens & Loeff) enorm veel
uren toen hij het afgelopen
jaar gedetacheerd was bij
een advocatenkantoor in
New York. Hij was vanuit
Nederlands en Amerikaans
perspectief (onder andere) nauw
betrokken bij de Mylan/Teva deal, waarover afgelopen
jaar in alle Nederlandse dagbladen is gerapporteerd.
‘Dat was echt een 24/7 project. Je lunch eet je achter je
bureau, net zoals je avondeten.’ Zelf benadrukt hij vooral
de andere kant: ‘Je doet een schat aan ervaring op, wordt
ondergedompeld in een wereldstad als New York en
bovendien heb ik ook nog twee weken mogen genieten
van de West Coast!’

Hij studeerde in 2015 cum laude af aan de Universiteit van Leiden en heeft zich daarna bij NautaDutilh
gespecialiseerd in financieringstransacties en de
financiële herstructureringspraktijk. Daarnaast is
Boudewijn Smit (25) medeoprichter en voorzitter van het
LGBT netwerk Forward dat onlangs
is opgezet. Forward heeft als doel
om de acceptatie, erkenning
en zichtbaarheid van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en
transgenders (lgbt’s) binnen
de Nederlandse juridische
beroepsgroep te bevorderen.
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Paul Tjiam (34)
werkte ruim
vijf jaar bij De
Brauw Blackstone
Westbroek als IE- en
media-advocaat toen
hij in het najaar van 2014
een sabbatical opnam. Tjiam
vertrok naar het Midden-Oosten
om Yezidi-vluchtelingen te helpen. In zijn werk
bij De Brauw begon er iets te knagen, zegt de advocaat
in een interview met Advocatie: ‘Je werkt voortdurend
keihard aan mooie zaken, in een prachtige omgeving,
en in samenwerking met de slimste mensen, maar
tijd om eens goed te reflecteren op waar je nu eigenlijk mee bezig bent, heb je niet.’
Van Zuidoost-Turkije stak hij de grens over naar
Irak. Onderweg kocht hij samen met zijn Canadese
reisgenoot zakken vol speelgoed voor de kinderen
in de Iraakse vluchtelingenkampen. ‘Ik wilde iets
geven wat de kinderen blij maakten, nu ze alles waren
verloren.’ Met gevaar voor eigen leven – even verderop vochten IS-strijders – deelde hij in verschillende
Iraakse steden speelgoed uit. Na zijn bezoek aan Irak
reisde hij verder naar Iran en India. Aan het einde
van zijn reis keerde hij opnieuw terug naar Irak om
hulpgoederen te brengen. Eenmaal terug in Nederland begon Tjiam bij Simmons & Simmons als IE- en
media-advocaat. Het plan om fulltime hulpverlener
te worden, had hij nooit. ‘Ik hou van de advocatuur
en alles wat erbij hoort. Maar ik realiseer me elke dag
hoe goed ik het in Nederland heb.’

In het weekend racet ze op de
circuits in Nederland, België,
Engeland of Duitsland in de
‘Supercar Challenge’
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Hij vertrok naar het
Midden-Oosten om
Yezidi-vluchtelingen
te helpen
Doordeweeks staat advocaat Kim Troeijen (32) in de
rechtszaal. In het weekend racet ze op de circuits
in Nederland, België, Engeland of Duitsland in de
‘Supercar Challenge’. Toen er in 2011 een plekje vrij
kwam in het raceteam dat haar vader had opgezet,
trok Kim Troeijen de stoute schoenen aan. In het
seizoen 2012 kon zij een derde plaats in het kam
pioenschap op haar naam bijschrijven. ‘Je moet vooral niet bang zijn,’ zegt Troeijen over haar succes.
De autocoureur zette drieënhalf jaar geleden haar
eigen kantoor Kim Troeijen bedrijfsjuridisch advies
in Boxtel op. Ze richt zich op zaken uit de algemene civielrechtelijk praktijk, met de nadruk op het
verbintenissenrecht, arbeidsrecht, onder
nemingsrecht, huurrecht en insolventierecht. De combinatie
van de advocatuur en de
racesport trekt haar erg
aan. ‘Het racen is een
tikkeltje intensiever
dan gewoon autorijden. Het voelt
goed om zo
fysiek bezig te
zijn. Tijdens
een raceweekend gaat het
verstand even
op nul en neem
ik afstand van
mijn praktijk.’

Marius van der Torren (26) is
opgegroeid op een akkerbouwbedrijf en hoewel hij een drukke baan heeft als advocaat bij
Allen & Overy, is hij nog steeds
actief betrokken bij het familie
bedrijf in Zeeland. De afgelopen
jaren was hij bovendien regelmatig
in Uruguay te vinden om uitbreidings
mogelijkheden voor de boerderij te onderzoeken.
Dit heeft geresulteerd in de aankoop van een gemengd
akkerbouw-, vlees- en melkveebedrijf onder meer voor de
introductie van gerobotiseerd melken in Uruguay.

Valerie Vallenduuk (35) werd Haarlemmer
van het jaar 2015 door haar project
Present Your Startup, waarmee
ze zich inzet voor een beter
start-upklimaat. Als partner bij
Vallenduuk Advocaten wist ze
een tweede kantoor in Polen te
vestigen en was ze initiatiefnemer van het Landelijk Netwerk
Gratis Inloopspreekuur Advocaten.

Mark West (29), advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij Ploum Lodder Princen in Rotterdam, studeerde
cum laude af en werd advocaat in 2013. In die korte tijd
weet hij zich op te werken tot expert en schreef onder
andere mee aan de Groene Serie Privaatrecht, Sdu Commentaar Awb en de
Module Algemeen Bestuursrecht van
Wolters Kluwer. Ook is hij vaste
annotator bij de Gemeentestem
en gastannotator bij het Caribisch Juristenblad. Daarnaast
wordt West bestuurslid bij een
nieuwe landelijke stichting die
zich inzet voor betere behandeling
en genezing van sikkelcelziekte.

‘Yo No Sé Mañana’ zong Harald Wiersema (31) in 2010
bij Holland’s Got Talent; het bracht hem tot de halve
finale. Professioneel zingen doet Wiersema nu minder.
Wel zet hij zich naast zijn werk bij NautaDutilh in
voor mensenrechten: als bestuurslid van Lawyers
for Lawyers en lid van het adviescomité van Pro
Bono Connect, een initiatief van het NJCM, dat
ngo’s koppelt aan advocatenkantoren die hen
gratis juridisch advies geven of in een juridische procedure bijstaan.
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