
 

Docenten leergang Sport en recht 2022 

 
Mr. Babette Aalberts 

Mr. Babette Aalberts is advocaat founding partner bij ABC Legal. Zij is gespecialiseerd in 
het mediarecht. Zij schakelt tussen de hands-on aanpak van de werkvloer en de 
strategische en juridische uitdagingen van de board room. Babette begon haar juridische 
carrière als toegevoegd onderzoeker bij de KUB Tilburg. Daarna werd zij advocaat bij 
Kennedy Van der Laan advocaten te Amsterdam. In 2004 werd zij Hoofd Juridische Zaken 
van de TROS. In 2007 startte zij, samen met Allon Kijl, het advocatenkantoor ABC Legal op. 

 
Mr. Mark Boetekees 

Mark Boetekees is general counsel en daarbij verantwoordeljk voor de afdelingen 
Juridische zaken, Licentiezaken, Overschrijvingen amateur-, betaald voetbal en 
internationaal en Tuchtzaken, Lid onderhandelingsdelegatie werkgevers 
(Werkgeversorganisatie in de Sport) m.b.t. CAO Sport en Hoofd delegatie Jong Oranje.  

 
Drs. Vincent Egbers  

Vincent Egbers is voorzitter van de Dopingautoriteit. Hiervoor was generaal-majoor 
Vincent Egbers werkzaam voor het instituut Defensie Leergangen, als decaan bij de Top 
Defensie Vorming. Deze functie combineerde hij met de functie van directeur Nieuwbouw 
AIVD/MIVD. Daarvoor was hij onder meer plaatsvervangend commandant bij de 
Koninklijke Marechaussee. 

Vincent Egbers deed zijn opleiding aan de KMA en studeerde daarna 
Bedrijfswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. 

 
Mr. Thomas van Essen 

Mr. Thomas van Essen is een ervaren en ambitieuze privacy- en IT-advocaat en managing 
partner bij SOLV. Hij heeft diepgaande kennis van de privacywetgeving (waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)), de Wet op de kansspelen, 
gezondheidsrecht en commercieel contractenrecht. 

 
Mr. Jill Holterman  

Mr. Jill Holterman is topsporter en gespecialiseerd in lange afstandslopen. Zij neemt deel 
aan de Olympische Spelen. 
 
Daarnaast is Jill voormalig advocaat bij Victor Advocaten, waar zij adviseerde en 
procedeerde in het arbeidsrecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Ook bood zij 
sporters juridisch advies op het gebied van sportrecht en verbintenissenrecht. 
 



 
Mr. dr. Steven 
Jellinghaus  

Mr. Dr. Steven Jellinghaus is advocaat-specialis bij Pallas advocaten. Hij is een zeer ervaren 
arbeidsrechtadvocaat en één van de meest gerenommeerde medezeggenschapspecialisten 
van Nederland. Steven wordt vaak ingeschakeld bij complexe governance- en 
medezeggenschapsvraagstukken, zowel in adviestrajecten, als bij de gang naar de rechter.  
Steven staat bekend als een advocaat die out of the box denkt. Zijn motto is daarbij: blijf 
altijd kritisch denken. Steven schuwt dan ook geen onorthodoxe oplossingen, als die de 
zaak dienen. Creativiteit en een dosis lef zorgden al menigmaal voor een doorbraak. Het 
spreekt dan ook voor zich dat zijn advies vaak bij complexe vraagstukken wordt 
ingeroepen. Door zijn brede belangstelling en nieuwsgierigheid pakt hij ook zeer 
regelmatig het podium met wetenschappelijke publicaties en lezingen. 

 
André de Jeu 

Andre de Jeu is directeur van Vereniging Sport en Gemeenten, een koepelorganisatie die 
gemeentelijke belangen op het gebied van sportbeleid behartigt bij de rijksoverheid en bij 
partners zoals NOC*NSF. Verder ondersteunt hij met VSG gemeenten bij de integrale 
vormgeving, ontwikkeling en uitvoering van sport- en beweegbeleid en 
accommodatievraagstukken in het sociaal domein. 

 
Maurits Hendriks  

Maurits Hendriks coachte de Nederlandse hockeymannen in 2000 naar Olympisch Goud en 
leidde Spanje naar de Europese titel. De huidige Technisch Directeur van NOC-NSF/TeamNL 
heeft een scherp oog voor ontwikkelingen en innovaties en geeft hier inspirerende 
presentaties over. Hij leidde Nederland naar een positie bij de beste topsport landen in de 
wereld. 

 
Mr. Allon Kijl 

Allon Kijl is advocaat founding partner bij ABC Legal. Hij is gespecialiseerd in het 
intellectuele eigendomsrecht en in het algemeen verbintenissenrecht. Hij heeft een focus 
op het auteursrecht, het portretrecht en het ICT-recht. 
 
In 2007 richtte hij, samen met Babette P. Aalberts, het advocatenkantoor ABC Legal op. 
Allon is daarnaast ook ondernemer. Zo heeft hij een aantal bekende horecaconcepten 
gelanceerd en heeft hij aan de wieg gestaan van een fiscaal advieskantoor en een 
management kantoor voor artiesten. 
 

 
Prof. mr. Arno Lodder 

Prof. mr. Arno R. Lodder is hoogleraar internetrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
bij de afdeling Transnational Legal Studies en sinds 2014 aan Solv verbonden als advocaat. 



 
Dr. Dick Molenaar 

Dr. Dick Molenaar is fiscaal jurist bij All Arts Belastingadviseurs en is als onderzoeker 
verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vakgroep Fiscaal recht. Hij legt zich toe 
op de belastingregels voor artiesten, podia, festivals, kunst, cultuur, sporters en media, 
zowel in Nederland als daarbuiten. Daarbij probeert hij niet alleen zijn cliënten zo goed 
mogelijk te helpen, maar ook de regels verbeterd te krijgen. Het mooie en schone van 
kunst en sport gaat niet altijd samen met eerlijke belastingregels. Over deze onderwerpen 
schrijft hij annotaties in de weekeditie van NLFiscaal. 

Prof.mr. Marjan Olfers 

Prof. mr. Marjan Olfers bekleedt de gesponsorde leerstoel Sport en recht aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam, mogelijk gemaakt door NOC*NSF, de KNVB en de KNHB.  

 
Mr. Serge Rossmeisl 

Mr. Serge Rossmeisl is directeur van de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO); 
de werkgeversorganisatie van de Eerste en Eredivisieclubs. 

 
Prof. mr. Jon Schilder 

Prof. mr. Jon Schilder is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. 

 
Mr. Dolf Segaar  

Mr. Dolf Segaar is advocaat bij Segaar Advocatuur en heeft meer dan drie decennia 
ervaring als advocaat bij cliënten in de sportbranche. Daarnaast deed Dolf Segaar 
waardevolle ervaring op als lid van het CMS Executive Committee, waar hij samen 10 
Europese advocatenkantoren, 850 partners, 3.200 advocaten en in totaal 5.800 
medewerkers leidde. 
 



 
Mr. Dick van 
Steenbeek 

Mr. Dick van Steenbeek is voorzitter van het ISR en van de tuchtcommissie van de KNVB. In 
het dagelijks leven is Dick senior rechter bij de rechtbank Midden-Nederland. 

 
Prof. mr. Elies Steyger   

Prof. mr. Elies Steyger is hoogleraar Europees bestuursrecht aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam en advocaat te ’s-Hertogenbosch. Zij houdt zich bezig met de effecten van het 
Europese recht op het Nederlandse bestuursrecht (bijvoorbeeld van de Dienstenrichtlijn) 
en het aanbestedingsrecht. 

 
Mr. Steven Teitler 

Mr. Steven Teitler is bedrijfsjurist en het hoofd van de afdeling Juridische zaken bij de 
Dopingautoriteit.  

 
Aart Vierhouten 

Aart Vierhouten is eigenaar van Sportman.nl. Aart Vierhouten was veertien jaar lang 
beroepswielrenner en nam deel aan alle grote koersen, van de Tour de France tot de 
Ronde van Vlaanderen tot de Olympische Spelen. 

 
Dr. mr. Anton van Wijk 

Dr. mr. Anton van Wijk is directeur/eigenaar van Bureau Beke. Daarvoor was hij als 
senioronderzoeker verbonden aan de Politieacademie. 

 


