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Hans de Haij: advocaat met jeugdvoetbal-

sentiment 

 

Als actief voetballer heeft Hans de Haij mooie herinneringen aan vv Lekkerkerk. In 

zijn hoedanigheid als businessclublid met De Haij & van der Wende Advocaten 

geniet hij al evenzeer van de club waar hij zijn jeugd doorbracht.  

“Ik heb tot mijn zeventiende bij vv Lekkerkerk gevoetbald”, gaat Hans de Haij (61) terug in de 

tijd. “Ik was keeper in een elftal met onder andere Jan Klerk en Piet Kok. Een heerlijke tijd 

was dat. Zo enorm veel plezier gehad. Er kwam echter een einde aan toen ik ging studeren en 

op kamers ging wonen. Het studentenleven nam me in alle opzichten flink in beslag,  ha ha! 

Daardoor verdween het voetballen naar de achtergrond.” 

Na zijn rechtenstudie ging Hans de Haij de advocatuur in. “Dat mooie vak oefen ik inmiddels 

35 jaar uit, waarvan een kwart eeuw binnen ons kantoor De Haij & van der Wende in Capelle 

aan den IJssel. Ons kantoor telt in totaal zeven advocaten. Onze werkgebieden zijn 

Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht en Vastgoedrecht. We leveren onze juridische diensten 

voornamelijk aan ondernemingen en (non-profit) organisaties. Zelf ben ik gespecialiseerd in 

Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht. Bij Arbeidsrecht kun je denken aan zaken rondom 

reorganisaties, ontslagrecht en een probleem tussen directie en ondernemingsraad. In het 

geval van Ondernemingsrecht kan het gaan om een conflict met aandeelhouders, 

bedrijfsovernames, faillissementsrecht of het tot stand komen of beëindigen van 

overeenkomsten etc. Conflicten kunnen uiteraard uitmonden in procederen, maar mijn 

insteek is om tot een regeling te komen. Op die manier hoef je de regie niet uit handen te 

geven aan een rechter en kun je vaak tot de beste oplossingen komen. Dat lukt in 95 procent 

van de gevallen. Procederen doe je pas als de zaak muurvast zit.” 

“Mijn werk als advocaat bestaat voor dertig procent uit psychologie, veertig procent uit 

boerenverstand en dertig procent rechtsgeleerdheid”, stelt Hans de Haij. “Veel van wat ik doe 

vindt zijn basis in nuchter verstand en ervaring. Vroeger wilde ik me vaak meteen op een zaak 

storten. Naarmate de jaren vorderden ontdekte ik dat even afstand nemen beter werkt.  
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Door een probleem bijvoorbeeld een dag te laten rusten kun je vaak al de helft ervan oplossen. 

Simpelweg omdat je er met iets meer afstand naar gaat kijken. Dat levert een vorm van 

nuchterheid op die tot heldere oplossingen leidt.” 

Hoewel Hans de Haij alweer ruim drie decennia als advocaat werkzaam is, verveelt zijn werk 

hem nog geen moment. “Ik denk dat dat met mijn nieuwsgierigheid te maken heeft”,  

glimlacht de Lekkerkerker. “Als er een probleem aan me wordt voorgelegd, wil ik weten hoe 

mensen en bedrijven in elkaar steken. Om dat te ontdekken vraag ik dóór tot ik bij de kern 

ben, om vervolgens aan de slag te gaan voor de cliënt. Elke zaak is en blijft een mooie 

uitdaging. Ik denk er dan ook niet aan om op korte termijn te stoppen met mijn werk.” 

Bij voetbalvereniging Lekkerkerk komt hij maar mondjesmaat. “Té weinig. Toen het eerste 

elftal nog op zondag speelde pakte ik wel eens een wedstrijdje mee langs de lijn. Op zaterdag 

komt het daar minder van, omdat er dan vaak andere dingen  op het programma staan. Mijn 

affiniteit voor de club is er echter nog wel degelijk. Via ons Businessclub-lidmaatschap kan ik 

in ieder geval iets betekenen voor de vereniging, en dan met name voor de jeugd. Het plezier 

dat ik vroeger heb gehad, gun ik de jongens en meisjes van nu ook.” 

 


