
Een dubbel een-tweetje met…… 
 
Pep Guardiola had bij Barcelona het tiki-taka tot kunst verheven, een 
stortvloed aan combinaties en één-tweetjes. Dus waarom dat niet eens 
toepassen op deze rubriek? 
Want gedurende mijn voorgenomen een-tweetje met bestuurslid Sandra 
Huibers combineerde man en vrijwilliger Geert vlotjes mee. Dat alles ontaarde 
in een gezellig gesprek met twee fanatieke clubmensen. 
 

Het gezin Huibers is in zijn geheel veel op Sportpark Verhoven te vinden. Zoon Kay is een 
aanstormend talent op doel bij de JO19-1, traint met de keepers van de selectie en heeft al eens 
vanaf de bank mogen snuffelen aan het grote werk bij het vlaggenschip. Dochter Tess voetbalt in de 
dames 2. Nou ja, ze zit meer reserve dan haar lief is. Dus bij deze een tip van een 
ervaringsdeskundige (geldt voor eenieder die zich in zo’n netelige situatie bevindt). Bekwaam je in 
het ritsen. Ritsen is het op precies de juiste, irritante frequentie en snelheid op en neer bewegen van 
de rits van je trainingsjack. Dit werkt bij zeker 98% van de trainers, mits in bezit van werkende 
zintuigen, dusdanig op de zenuwen dat men geen andere optie ziet als de speler of speelster te 
manen tot warmlopen en het gevolg daarvan is de daaraan vasthangende invalbeurt. Van daaruit kun 
je doorbouwen richting de basisplaats.  
Even terug naar Tess. Ze was ook jaren hulp, steun en toeverlaat van barman Bert, maar inmiddels 
heeft ze een vaste stek aan de andere zijde van de bar (in nood springt ze bij waar ze kan!).  
Geert bewandelde de omgekeerde route. Hij ruilt zijn plaats op het consumerende gedeelte van de 
bar steeds vaker in voor de bedieningszijde. 
 
Sandra is eigenlijk aangestoken met het VV Gilze virus in de tijd dat Geert nog voornamelijk 
supporterde. Ongeacht de uitslag kwam hij op zondagen uiterst vrolijk thuis, waarschijnlijk direct 
gerelateerd aan de inname-hoeveelheid van een paar (of een paar meer) pilskes. Dus maar eens mee 
gaan kijken op zondagen, terwijl op zaterdagen ook een mooi clubje voetbalmoeders en -vaders 
elkaar vond. Haar toenemende aanwezigheid bleef niet onopgemerkt en voor je het weet heb je dan 
de vicevoorzitter achter je aan met de vraag of je wat wil en kan betekenen voor de club. En hij had 
na wat aandringen beet. 
 
Sandra is dus een kersverse aanwinst voor ons bestuur, hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de 
activiteitentak. Met haar komst verdubbelde ze het vrouwelijk aandeel in het in middels 9-koppige 
bestuur, wat dan weer handig is bij de stemrondes. Vers in het wereldje en de functie is het 
vooralsnog de tijd van acclimatiseren en observeren, de bestaande activiteitencommissie is namelijk 
ook gewoon een goed geoliede machine. Ideeën zijn er al volop en de eerste voorzichtige 
voorbereidingen voor het reanimeren van het geweldige voetbalkamp in 2024 zijn reeds in gang 
gezet.  
Eens in de zoveel tijd heeft ze ook dienst op zondagmiddag en vertegenwoordigt ze het bestuur bij 
de thuiswedstrijden van het eerste. Beetje de scheids op de hand van Gilze zien te krijgen met een 
hartelijke ontvangst, dat soort werk. Zo ook tijdens de derby tegen de Rijen. Voor degenen die het 
nog niet weten of niet vaak genoeg kunnen lezen, 1-0 winst door een prachtgoal van Rick Kuijpers!!! 
Deze dienst had een stage-achtig karakter met Joan Hapers als mentor. Die is echter in een stoel 
geploft en heeft alles aan Sandra over gelaten…inclusief het brengen van zijn eigen eten en drinken. 
Alles onder het mom van “gij mot ut nog leren, toch?” 
 
Zelf heeft Sandra nooit de kicksen onder gebonden in tegenstelling tot Geert. Zijn voetbalkwaliteiten 
waren het best te kenmerken als enthousiast. Hij behoorde wel tot de gouden lichting uit de 
Windvang samen met tig man die ongeveer allemaal Clemens heten. Maar tijdens het befaamde 
buurtvoetbaltoernooi werd Geert zijn voetbaldroom bruut verstoord door ongetwijfeld één of 



andere houthakker van een andere buurtvereniging. Zo eentje van het type die in een vol stadion 
langs het rolstoelvak wandelt en dan bij zichzelf denkt: “kijk, daar staat mijn oogst van het vorige 
voetbalseizoen”. Een dubbele bovenbeenbreuk zorgde ook voor de definitieve breuk van zijn actieve 
carrière. Daarna heeft hij zich toegelegd op wielrennen. Nu begrijp ik dat dit de site is van een 
voetbalclub en het lezend publiek nu wat quasi-grappige zeikopmerkingen verwacht over 
wielrenners. Maar nee, want dat is het fijne als je zelf achter het toetsenbord zit. 
 
Vragend naar minpunten over VV Gilze blijft het vrij stil aan de andere kant van de tafel. Maar over 
de pluspunten zijn ze eensgezind. Geweldig mooie club met een steeds groter wordende sociale 
functie voor met name de jeugd.  
Ze hebben beide een rol gevonden waarin ze vol bezieling bijdragen aan het succes van de vereniging 
en ook buiten functie genieten ze er volop. Het eerder genoemde groepje voetbalmoeders en -
vaders, waarin veel (jeugd)vrienden zitten, zorgt ervoor dat menig bezoekje aan de kantine ontaard 
in een klein feestje. Niet in de laatste plaats doordat barman Bert feilloos aanvoelt wat er voor zo’n 
feestje moet gebeuren. De kids zijn er vaak te vinden en ook de pluche kilometervreter op 4 poten 
komt geregeld mee naar trainingen of wedstrijden! 
 
Sandra en Geert hebben een groot hart voor de club en dan is een avondje buurten over onze mooie 
club (en over van alles en nog wa) eigenlijk ook een klein feestje. Bedankt! 
 
 
Josti 
 
 
 


