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CLUBICONEN ASSISTENT-SCHEIDSRECHTER

Barry van der Hooft

V
anaf de zijlijn com-
mentaar leveren op de
scheidsrechter van
dienst? Je zult het Ja-
cob van den Berge niet

horen doen. ,,Ik ben zelf scheids-
rechter geweest, ik weet hoe het is.
Ik ouwehoer niet tegen een
scheids, dat deed ik als voetballer
al niet.’’ Kees Verkaart zit op de-
zelfde lijn als Van den Berge. ,,Na-
tuurlijk ben ik het wel eens niet
met een beslissing eens’’, zegt de
Zierikzeeënaar. ,,In de rust of na
afloop kunnen we het er dan eens
over hebben. Maar ik weet ook: de
scheidsrechter heeft het laatste
woord.’’

Jacob van den Berge en Kees Ver-
kaart zijn niet zomaar twee assis-
tent-scheidsrechters. Als voetballer
veroverden ze allebei een promi-
nente plek in de historie van het
Zeeuwse amateurvoetbal. Verkaart
(62) speelde tijdens zijn actieve car-
rière alleen voor Zierikzee, waar hij
uitgroeide tot een clubicoon en aan
de lopende band scoorde. Tussen
1970 en 1992 (,,Ik heb op mijn 37ste
nog eens mijn rentree gemaakt
toen Zierikzee naar de afdeling
dreigde te degraderen’’) was Ver-
kaart goed voor 193 goals. Jacob van
den Berge speelde tijdens zijn car-
rière ook maar voor één club. Tus-
sen 1980 en 2003 was de karakter-
spits goed voor 270 goals. Zowel
Verkaart als Van den Berge is bij

hun vereniging clubtopscorer van
de laatste vijftig jaar.
Zierikzee mag inmiddels dan zijn

opgegaan in fusieclub MZC’11; de
liefde voor zijn vereniging is bij
Kees Verkaart niet veranderd. ,,Ik
heb tot mijn 57ste gevoetbald’’, ver-
telt hij. ,,Toen mijn enkels het niet
meer toelieten om te draaien en ke-
ren ben ik helaas moeten stoppen.
Anders had ik nu nog gevoetbald.’’
Bij Van den Berge begon het li-
chaam op zijn 39ste echt tegen te
sputteren. ,,Ik speelde toen nog in
het eerste, maar het ging niet meer.
Ik ben scheidsrechter geworden en
heb dat een jaar of tien gedaan.
Toen ik het beu was, ben ik bij
Bruse Boys gaan vlaggen.’’

Slijtage
Kees Verkaart is nu aan zijn zesde
seizoen als assistent-scheidsrechter
bezig. ,,Onze vlagger stopte er
ineens mee. Ik zat in het bestuur,
ging altijd mee naar de wedstrijden
en zei: zal ik niet gewoon vlaggen?
Ik ben er toch. Als ik niet aan de be-
stuurstafel hoef te zitten, wil ik dat
wel doen.’’ Lichamelijke ongemak-
ken heeft hij niet echt. ,,Ik heb ook
nog een jaar of tien getennist. Ik
was altijd in beweging, ik kon niet

stilstaan en ging voor iedere bal.
Het heeft me wat slijtage opgele-
verd. Op een gegeven moment
slikte ik pijnstillers om een paar da-
gen later weer te kunnen voetbal-
len. Nu heb ik nergens last van. Al
voel ik mijn spiertjes wel hoor, een
dag na een wedstrijd.’’
De twee iconen doen het uit

liefde voor hun club en omdat ze er
ook plezier aan beleven. ,,Ze zeggen
wel eens dat het de slechtste baan is
die er is’’, aldus Van den Berge.
,,Kijk, als scheidsrechter kun je naar
de andere kant van het veld lopen
als ze tegen je lopen te zeuren. Als
assistent gaat dat niet. Mensen
staan een paar meter achter je en le-
veren dan commentaar. Ik kan daar
goed tegen en vind het ook wel een
beetje leuk, hoor. Soms reageer ik
wel eens, maar dan altijd met een

beetje humor.’’
Verkaart: ,,Ik ga niet in discussie

met het publiek en ook niet met de
scheidsrechter. We hebben wel
eens een jong talent als scheids,
zo’n jongen wil zich ook bewijzen.
Ze proberen zich vooral via het
boekje te manifesteren. Ik vlag dan
op de manier zoals zij dat willen.
Soms wordt een vlagsignaal van mij
wel eens weggewuifd, daar moet ik
me dan bij neerleggen. Het heeft
geen zin om er tegenin te gaan. Zij
hebben het laatste woord. Ik ben
ook geen gemene vlagger, ik doe
het naar eer en geweten. Dat weet
iedereen ook bij MZC’11.’’
Jacob van den Berge is eenzelfde

type. ,,Ik ben zelf scheidsrechter ge-
weest, dus ik weet hoe het is. Ik ou-
wehoer nooit tegen ze. Als speler
deed ik dat ook niet. In heel mijn
carrière heb ik één gele kaart gehad.
We speelden tegen Heinkenszand
en stonden met 5-0 voor. Het was
glad en in de slotfase gleed ik weg.
Scheidsrechter Van der Wal – ja, ik
weet zijn naam nog, die vergeet ik
nooit meer – gaf me geel. Daar heeft
nog een heel verhaal over in de
krant gestaan. Weet je wat het is: je
verliest vrijwel nooit door een
scheidsrechter. Al zie je sommige

Topscorers van toen hebben   
Kees Verkaart loopt langs de lijn bij
MZC’11, Jacob van den Berge is
assistent-scheidsrechter bij Bruse
Boys. Het tweetal hield zich in het
verleden vooral met scoren bezig.

Ik ouwehoer niet
tegen een scheids.
Dat deed ik als
voetballer al niet
–Jacob van den Berge (53)

� Jacob van den Berge, voormalig topscorer van Bruse Boys, lacht tijdens de wedstrijd even naar de fotograaf. FOTO JOHAN VAN DER HEIJDEN


