
De tocht ging dit jaar dwars door het natuurrijke Groene Hart. 
Via onder andere Kockengen, Vinkeveen, Woerdense Verlaat, 
Wilnis, Nieuwkoop, Zwammerdam, Boskoop en Hazerswoude 
vonden alle deelnemers, met behulp van drie verschillende  
rallykaartsystemen, hun weg naar Leiden. Onder de deelnemers 
bevonden zich veel oude Porsches en cabrio’s. Maar ook de  
Austin Healeys, een Bugatti, een Jaguar XK 140, een DAF uit  
het Nederlandse leger, een Chevrolet Corvette en de oude  
Messerschmitt kregen de ogen van andere weggebruikers op  
zich gericht. Bij de nieuwe(re) auto’s waren een Porsche edition 
918 Spyder, een Mercedes SLR, een BMW 640i cabrio en  
2 elektrische auto’s opvallende verschijningen. 
De rally van De Clercq had net als de voorgaande edities niets 
met snelheid te maken. De deelnemers kregen als opdracht mee 
om tien fotolocaties te herkennen en te benoemen. 
De gepensioneerde mr. Paul de Clercq, de nestor van het kantoor, 
verzorgde ook dit jaar weer de traditionele prijsuitreiking. De 

eerste prijs ging naar het team van Van Oerle Nettpro, ver-
tegenwoordigd door Ivo van Oerle en Machteld Vlaanderen 
(Vlaanderen Makelaardij). Zij vulden de fotokaart foutloos in. De 
poedelprijs ging naar het team van Zirkzee & Partners, bestaande 
uit Hans Smittenaar en Marion Sluijs. 
Voorafgaand aan de prijsuitreiking werden de aanwezigen getrak-
teerd op een ludiek bezoek van de ‘ex-Stig’, bekend van het ver-
maarde Britse autoprogramma TopGear. Dit tot ieders vermaak.
Hanno Wols, partner/advocaat (vastgoed- en bestuursrecht) zegt: 
“Ieder jaar weer ontvangen wij zoveel leuke reacties van onze 
gasten op dit evenement. Er wordt door onze relaties gewoon op 
gerekend. En dat mag ook. Wij ontvangen ze met veel plezier. 
Je ziet dat onze gasten er van genieten, en wij daardoor ook. 
Ook nu weer werd het een happening om niet snel te vergeten. 
Met dank aan natuurlijk onze gasten, maar ook aan het mooie 
weer, de mooie auto’s en niet te vergeten de tomeloze inzet van 
onze medewerkers.”

Rally De Clercq vol ware blikvangers
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De Rally van De Clercq, die 16 september voor een achtste keer werd verreden, leverde als vanouds 

een deelnemersveld vol ware blikvangers op. Maar liefst ruim 60 auto’s, waarvan er bepaald  

geen dertien in een dozijn gaan, reden die dag van restaurant De Vier Balken in Haarzuilens naar 

het advocaten- en notarissenkantoor van De Clercq aan de Hoge Rijndijk in Leiden. De Clercq

organiseert dit evenement jaarlijks. Hiermee wil het bedrijf haar relaties in het zonnetje zetten.

Happening om 
niet snel te vergeten
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Uw belang ons werk
Hoewel De Clercq al ruim 160 jaar bestaat, zijn de advocaten en notarissen van 
dit Leidse kantoor zeker niet ‘ouderwets’ te noemen. De Clercq kiest voor een 
moderne, klantgerichte aanpak, kwaliteit en no-nonsense. Een succesformule  
zo blijkt, zeker gelet op de vele langdurige klantrelaties en jubilerende  
medewerkers, 5 jaar, 10 jaar of zelfs nog langer in dienst.

De Clercq kent veelal landelijk opererende cliënten, maar het kantoor hecht 
ook grote waarde aan haar verbintenis met de regio Leiden. Zo is onder andere 
jongste partner Sashil Durve bestuurslid bij ZZ Leiden Basketball, partner 
Henriëtte van Baalen bestuurslid van de 3 October Vereeniging en partner 
Hanno Wols bestuurslid bij de Leiden Marathon. Notaris en partner Janbert 
Heemstra is sinds juni jl. voorzitter van Starterswedstrijd LEF. De Clercq zet 
zichzelf hiermee in Leiden op de kaart.

Op bezoek bij De Clercq? Dit najaar host De Clercq diverse evenementen:
•  12-13 oktober: stand op beurs Performa/OR Live, vakbeurs voor  

HR-professionals
• 20 oktober: Ronald McDonald Business Breakfast
• 28 oktober: B4-Brunch
• 3 november: Doe een Wens Bizz-ontbijt
• 22 en 29 november: ontbijtseminar grensoverschrijdende arbeid.

Houd voor meer informatie de site in de gaten: 
www.declercq.com of volg ze via Twitter @De_Clercq


