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ZEGGE - Het dodelijk ongeval van
vorige week vrijdag op de overweg
aan de Spiekestraat onder Zegge
had wellicht voorkomen kunnen
worden als spoorwegbeheerder
ProRail had geluisterd naar de
waarschuwingen van Wilma van

Ineveld uit Roosendaal. Die ver-
ongelukte in de zomer van 2007
op bijna dezelfde manier als de
80-jarige Zeggenaar Paul Verbiest,
die afgelopen vrijdag onder de
trein kwam toen hij met zijn fiets
op de overweg ten val kwam.
„Het probleem met die overweg is
dat hij zo schuin is, dat je haast
automatisch met je fietswiel in de
rails komt. En dan hoeft het niet
eens slecht weer te zijn. Toen het
mij overkwam, was het een prach-
tige zomerdag”, verzucht Van Ine-
veld.
Ze had toen net een nieuwe fiets.
En juist omdat het zulk mooi
weer was, besloot ze niet met de
auto te gaan, maar de fiets te pak-
ken om een leerling van haar in

Zegge blokfluitles aan huis te
geven. Het was de eerste keer dat
ze door de Spiekestraat kwam,
want met de auto mag je er alleen
komen als je bestemmingsverkeer
bent.
Van Ineveld: „Ik ken die overweg
dus niet, maar als je er zo op af
komt fietsen, lijkt het net of de
weg samensmelt met de spoor-
baan. Ik denk ook dat dat mij par-
ten heeft gespeeld, want voor ik
het wist, lag ik op mijn gezicht,
gevallen omdat ik met mijn voor-
wiel in de rails terecht was geko-
men. Ik ben erg lelijk op mijn
hand gevallen. Drie vingers gebro-
ken, van een stak het botje eruit.
Ik gilde van de pijn en ik bloedde
verschrikkelijk, maar gelukkig ben

ik wel bij mijn positieven geble-
ven. In de verte hoorde ik de trein
al aankomen. Ik heb nog net mijn
fiets mee kunnen trekken, maar
voor hetzelfde geld was ik bewus-
teloos geraakt en had ik het niet
na kunnen vertellen.”
Eenmaal van de schrik bekomen,
besloot Van Ineveld het er niet bij
te laten zitten. „Ik ben terug-
gegaan naar die overweg en had
meteen in de gaten dat die levens-
gevaarlijk is. Ik heb ook met veel
mensen uit de omgeving gespro-
ken. De meesten waren dat met
me eens. Daar kwam bij, dat ik
door de verwondingen aan mijn
hand niet goed meer blokfluit kon
spelen, terwijl ik daar toch de kost
mee moet verdienen. Ik heb toen

een advocaat in de arm genomen
om Pro Rail aansprakelijk te stel-
len. Niet alleen voor mezelf, maar
ook om Pro Rail te waarschuwen.”
Haar klacht werd echter afgewe-
zen. Volgens Pro Rail voldoet de
overweg aan de wettelijke veilig-
heidseisen. „Mijn advocaat heeft
de afwijzing bestudeerd en moest
toegeven dat er geen speld tussen
te krijgen was, maar ondertussen
is nu dus wel gebeurd, waar ik
toen voor waarschuwde.”
Woordvoerder René Vegter van
Pro Rail bevestigt desgevraagd dat
Van Ineveld zijn organisatie heeft
gewaarschuwd. „Maar dat gebeurt
zo vaak. Iedere overweg is in
potentie gevaarlijk, dus ook deze.
De overweg in de Spiekestraat is

ook niet de enige die onder een
hoek de spoorbaan kruist. Dat op
zich hoeft dus geen reden te zijn
om de overweg af te sluiten of
andere maatregelen te nemen.
Daar kwam bij dat deze overweg,
toen mevrouw Van Ineveld er ten
val kwam, geen verleden had. Er
was toen nog nooit iemand op
verongelukt.”
Vegter sluit echter niet uit dat het
ongeluk van afgelopen vrijdag wel
aanleiding voor Pro Rail zou kun-
nen zijn om met de wegbeheerder
- in dit geval de gemeente Ruc-
phen - contact op te nemen.
„Maar in ieder geval wachten we
eerst de resultaten van het offi-
ciële onderzoek af”, aldus de
woordvoerder.

Als enige West-Brabantse is Sara
Liesker uit honderden aanmeldin-
gen geselecteerd voor WE keep on
growing, een project dat vrouwe-
lijk ondernemerschap stimuleert.
Morgen geeft prinses Máxima in
Den Haag het officiële startschot.
Liesker is een van de dertig ambiti-
euze vrouwelijke ondernemers die
voor een periode van twee jaar
wordt gekoppeld aan een ervaren
coach. Hoewel het aantal vrouwe-

lijke ondernemers stijgt, zijn hun
bedrijven gemiddeld kleiner en
minder winstgevend dan die van
hun mannelijke collega’s. Het pro-
ject, en vergelijkbare projecten in
andere EU-landen, moet ertoe lei-
den dat meer vrouwen een succes-
vol bedrijf opbouwen.
Liesker is gekoppeld aan Patricia
Becker, die als interim-manager
voor grote bedrijven als Coca-Cola
en Transavia heeft gewerkt. Een

goede match, denkt de juriste.
„Het lijkt me heel nuttig om elke
maand een dagdeel met haar te
kunnen overleggen over de kwes-
ties waar ik tegenaan loop. Zoals
de vraag hoe ik mijn bedrijf zo in
de Nederlandse markt kan positio-
neren, dat mensen het begrip pro-
cesfinanciering leren kennen. En
kan ik de snelle groei van ons
bedrijf in goede banen leiden?
Hoe zorg ik dat ik de juiste men-

sen aantrek en één bedrijfscultuur
creëer? Om over zulke kwesties te
sparren, heb ik me aangemeld.
Niet omdat ik het als vrouwelijke
ondernemer moeilijker zou heb-
ben dan als man. Met de proble-
men waar vrouwelijke onder-
nemers tegenaan lopen, kampen
mannen net zo goed. Alleen pra-
ten zij er niet zo openhartig over.”
Dat verschil ziet Liesker terug in
de verschillende netwerken waar

ze in zit. In het regionale zaken-
vrouwennetwerk Aïthra wordt vol-
gens haar heel open gecommuni-
ceerd. „We delen onze ervaringen,
en dus ook onze blunders. Daar
leer je van. In gemêleerde business-
clubs, zoals de BZW en De Maat-
schappij, gaat het bijna iedereen
altijd voor de wind als je de verha-
len mag geloven. Maar ook die net-
werken hebben hun waarde. Tot
nu toe haal ik er meer omzet uit.”

Pastoor Frans Vervoort van de Hei-
lig Hartparochie in Oss mag geen
parochianen uitschrijven die niet
hebben meegedaan aan de geld-
inzamelingsactie Kerkbalans. Vol-
gens een woordvoerder van het bis-
dom Den Bosch is bijdrage aan
Kerkbalans vrijwillig en zijn er
geen consequenties verbonden aan
niet meedoen. Vervoort wil enkele
tientallen parochianen per 29
februari uitschrijven als ze niet als-
nog een bedrag overmaken. Hij
heeft hen dat afgelopen weekeinde

per brief laten weten. Het gaat om
mensen die tijdens de Kerkbalans-
actie in januari 2011 niets hebben
betaald en die ook na een betalings-
herinnering in mei geen bedrag
overmaakten. „Geloof en geld heb-
ben niets met elkaar te maken”,
zegt de pastoor. „Maar een kerk
openhouden, kost geld. Ik vind het
niet meer dan normaal dat we daar
een bijdrage voor verwachten.”
Het bisdom zal Vervoort erop
wijzen dat hij parochianen niet
mag uitschrijven.

door Ruben Stienen

BREDA – Een 15-jarige joyrider uit
Sint Willebrord ramde zaterdag-
avond onder invloed van alcohol
de gevel van een pizzeria. In
Raamsdonksveer kregen zes min-
derjarige meisjes een dag eerder
een boete wegens het drinken van
alcohol op straat. Twee voorbeel-
den van alcoholmisbruik onder
jongeren.
De overheid is al jaren bezig met
verschillende alcoholcampagnes,
maar hebben die nu echt effect?
In West-Brabant loopt sinds 2009
het project Think before you drink.
Volgens Inge van den Borne, pro-
jectleider bij de GGD West-Bra-
bant, richt het project zich niet
alleen op jongeren, maar vooral op
hun omgeving. „We hebben
gemerkt dat voorlichting puur
gericht op jongeren niet altijd de
gewenste resultaten oplevert. Met
Think before you drink leggen we
de nadruk op de omgeving van de
jongeren, zoals de ouders, sportver-
enigingen en de scholen. Er blijkt
nogal wat onwetendheid te zijn.
Alcohol hoort bij het feestvieren,
iedereen van jong tot oud drinkt
het. Er moet een cultuuromslag
komen. Dat is niet iets dat je bin-
nen een paar jaar bereikt hebt.
Gelukkig blijkt uit onderzoek van
het Nederlands Instituut voor
Alcoholbeleid dat er steeds meer
alcoholvrije middelbare schoolfees-
ten zijn.”

De GGD deed in 2003 en 2007
onderzoek naar het alcoholgebruik
onder jongeren. Uit het onderzoek
bleek dat dit in West-Brabant over
het algemeen was afgenomen. In
de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar
was het totale aantal jongeren dat
maximaal vier weken voor het
onderzoek alcohol had gedronken,
gedaald van 53% in 2003 tot 41% in
2007.
Ondanks de algemene daling is
het aantal zware jonge drinkers
gelijk gebleven. Van de West-Bra-
bantse jongeren dronk 31% vijf of
meer drankjes in het weekend.
Van de jongens nuttigde 6% dan
zelfs meer dan twintig glazen alco-
hol.
De GGD is blij met de algemene
daling, maar vind de cijfers nog te
hoog. Van den Borne: „De herse-
nen ontwikkelen zich door tot je
23e. Wij zien daarom ook graag
dat de wettelijke minimumleeftijd
om alcohol te mogen kopen van
16 naar 18 jaar gaat. Wat dat betreft
bieden de onderzoeken hoop. Het
blijkt al dat jongeren later begin-
nen met drinken.”
Het is volgens haar lastig te zeggen
of de daling het gevolg is van de
campagnes. „Er spelen zoveel ver-
schillende factoren, zowel lande-
lijk als lokaal. De effectiviteit van
de campagnes is lastig te meten.”
De GGD is momenteel bezig met
het verzamelen van de gegevens
tussen 2007 en 2011. De uitkomst
wordt later dit jaar verwacht.

‘Mannen kampen met dezelfde problemen, maar zwijgen erover’

Anders denken over
alcohol vergt tijd

Treinongeval Zegge: ‘Ik heb ze nog gewaarschuwd’

DEN BOSCH – Een kickboksgala van
It’s Showtime, dat op 30 juni in de
Brabanthallen in Den Bosch zou
worden gehouden, gaat niet door.
Dat heeft een woordvoerster van
Libéma, exploitant van de Brabant-
hallen, gisteren gezegd.
Eerder verbood Amsterdam een
kickboksgala van It’s Showtime,
omdat het een ‘netwerkbijeen-
komst voor de georganiseerde mis-
daad’ zou zijn. Behalve individuele
toegangskaarten worden VIP-
arrangementen verkocht voor dui-
zenden euro’s per tafel. De politie
vermoedt dat criminelen de gala’s
gebruiken om hun relaties te fête-
ren en geld wit te wassen.
Zaterdag werd het ‘Amsterdamse’
gala in Leeuwarden gehouden, om-
dat burgemeester Ferd Crone niet
de juiste middelen had het te ver-
bieden. Hij waarschuwde andere
gemeentes op tijd maatregelen te
treffen.
De politie en de belastingdienst in
Leeuwarden hielden zaterdag voor
en tijdens het gala een groot-
scheepse controle. 95 bestuurders
bleken een belastingschuld te heb-
ben. Van een van hen bedroeg de
schuld 98.000 euro. In totaal wer-
den 18 auto’s in beslag genomen,
bijna 950 bestuurders reden te
hard.
Volgens de woordvoerster had
Libéma het evenement graag in
huis gehad, maar gaat het niet
door omdat de gemeente meerde-
re keren bezwaren heeft geuit. Vol-
gens een gemeentewoordvoerder
heeft Den Bosch alleen in het voor-
traject gezegd niet op het evene-
ment te zitten wachten.
Sinds in mei 2011 een kickboksgala
in Hoorn uit de hand liep, zijn
meer van dit soort evenementen
afgelast. In Hoorn ontstond een
massale vechtpartij onder de toe-
schouwers van het gala. Daarbij
werd ook geschoten. Een man
raakte zwaargewond, meerdere
mensen meldden zich met lichte
verwondingen in het ziekenhuis.
Tijdens het gala in Den Bosch zou
de Bossche kickbokser Andy Sou-
wer om de wereldtitel vechten.
Souwer zegt ervan te balen dat hij
niet in zijn eigen stad terecht kan.
„Ik vind dit heel pijnlijk allemaal,”
zegt hij. „De burgemeesters
besmetten elkaar allemaal met het-
zelfde idee. De ontwikkeling van
onze sport stagneert als we ner-
gens meer kunnen vechten. Boven-
dien hebben criminelen helemaal
geen kickboksgala’s nodig om
zaken te doen.”
Het evenement wijkt volgens hem
nu uit naar Brussel.

H et kantoor van Liesker
Legal is duidelijk bere-
kend op groei. De helft
van de kamers in de

monumentale kantoorvilla aan de
Ceresstraat in Breda, tegenover het
oude hoofdkantoor van brouwerij
Oranjeboom, staat nog leeg. „Nu
werken er zes mensen, over twee
jaar moeten dat er vijftien à twin-
tig zijn”, zegt Sara Liesker.
Samen met haar vader, die net als
zij advocaat was bij het Bredase
kantoor Rassers, startte ze vorig
jaar het bedrijf Liesker Legal. Ze
verdienen hun geld door op no
cure, no pay-basis claims af te han-
delen voor bedrijven en particulie-
ren. In ruil voor een percentage
van de opbrengst, nemen ze het
financiële risico en alle juridische
rompslomp uit handen. Als ze ver-
liezen, zijn de kosten voor hen.
Dat fenomeen, procesfinanciering,
is in Nederland nog vrij onbe-
kend. „We hebben hier geen claim-
cultuur, zoals in Amerika. In
Nederland is het advocaten verbo-
den om op no cure, no pay-basis te
werken. Wij hebben ons uitge-
schreven als advocaat. Als onafhan-
kelijke juristen mogen we wel een
financieel belang hebben in een
rechtszaak. In de rechtszaal wordt
de klant vertegenwoordigd door
zijn eigen advocaat of iemand die
wij inhuren. Die manier van
werken is nieuw in Nederland.”
De markt voor die manier van wer-

ken groeit volgens haar dankzij de
economische crisis. „Een rechts-
zaak brengt veel zorgen en finan-
ciële onzekerheid met zich mee.
Een advocaat in de arm nemen is
duur, de griffierechten zijn geste-
gen en je weet van tevoren niet
wat het allemaal oplevert. Bedrij-
ven hebben behoefte aan een juri-
disch specialist die de risico’s over-
neemt. Iemand die zegt: ik ga deze
zaak voor je winnen en regel alles
eromheen. In Duitsland is proces-
financiering al meer dan tien jaar
volledig ingeburgerd.”
Vader en dochter Liesker, sinds
kort bijgestaan door ex-advocaat
Toine Jacobs, houden zich bezig
met allerlei soorten claims. Van
een ondernemer die geld terugeist
van een bedrijf dat rotzooi heeft
geleverd, tot de schadevergoeding
die een burger eist van de gemeen-
te, omdat zijn huis minder waard
is geworden sinds hij een chemi-
sche fabriek als buurman heeft.
„Als advocaat zag ik vaak dat klan-
ten de strijd niet aandurfden met
een kapitaalkrachtige tegenpartij,
terwijl we die in mijn ogen wel
zouden winnen. Dat vond ik zon-
de”, verklaart ze. Liesker hoopt dat
de drempel om naar de rechter te
stappen verdwijnt als klanten niet
meteen geconfronteerd worden
met hoge kosten, terwijl de uit-
komst nog onzeker is. In de nieu-
we constructie betalen ze pas ach-
teraf, als de rechtbank hun claim
toewijst. Het gaat dan om een

vooraf afgesproken percentage van
de claim, bijvoorbeeld 25 procent.
Claims onder de 150.000 euro
neemt Liesker niet in behandeling.
„Wij nemen een financieel risico,
dus moet er ook een reëel bedrag
tegenover staan. Uiteraard beoor-
delen we vooraf ook de winkans.
Als die niet groot genoeg is, begin-
nen we er niet aan.”
Aan letselschade- en strafzaken
begint ze überhaupt niet. Iemand
die een ziekenhuis wil aanklagen
omdat zijn verkeerde been is afge-
zet of geld van de overheid eist
omdat hij onterecht in de cel heeft
gezeten, hoeft niet bij Liesker aan
te kloppen. „In die markt zijn al
anderen actief. Rond zulke zaken
hangt bovendien een sfeer van
ambulance chasers waar wij ons
absoluut niet mee willen inlaten.”Bisdom: Pastoor in Oss mag

mensen niet uitschrijven

Gala in
Den
Bosch
afgelast

‘In Nederland heerst nog geen claimcultuur’

KICKBOKSENONDERNEMEN 32

Wilma van Ineveld bij de omstreden
spoorwegovergang in Zegge, waar
eind vorige week een 80-jarige
Roosendaler ten val kwam, bewuste-
loos raakte en werd overreden door
een trein. ‘Mij was bijna hetzelfde
gebeurd. Als men naar mij had
geluisterd, had dit voorkomen kun-
nen worden.’  foto Jan van Zuilen

S

Prinses Maxima geeft morgen het startschot voor een project
dat vrouwelijk ondernemerschap stimuleert. De ambitieuze
jurist Sara Liesker is als enige West-Brabantse geselecteerd.

Zoveel procent van de ondernemers
in Nederland is vrouw. Onder de
starters is dat 35 procent.

door
Annemieke van Dongen

a.vdongen@bndestem.nl

Sara Liesker schreef zich uit
als advocaat om een eigen
bedrijf op te zetten. Liesker
Legal handelt claims af
tegen een percentage van de
opbrengst. No cure, no pay.

‘Bedrijven hebben behoefte aan
iemand die zegt: ik ga deze rechtszaak
voor je winnen en regel alles voor je.’

Naam: Sara Liesker
Leeftijd: 35
Geboorteplaats: Breda
Woonplaats: Breda
Studeerde: Rechten aan de UvT
Was: advocaat ondernemingsrecht bij
Van Iersel & Luchtman Advocaten (6 jaar)
en bij Rassers Advocaten (4,5 jaar)
Is: partner bij Liesker Legal
Geselecteerd voor: WE keep on growing,
een Europees project dat ambitieuze
vrouwelijke ondernemers ondersteunt.

Sara Liesker van Liesker Legal: ‘Als onafhankelijke juristen mogen we wel een financieel belang hebben in een rechtszaak.’
 foto Charlotte Akkermans/het fotoburo

Sara Liesker, partner bij Liesker Legal in Breda

� Woordvoerster van Libéma,
exploitant van de Brabant-
hallen, zegt dat gemeente
meerdere keren bezwaren
heeft geuit.

� Volgens politie zijn gala’s ‘net-
werkbijeenkomsten voor
criminelen’.
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