Dierbare herinneringen aan Marlies

† 23 augustus 2003

Marlies, bijzonder rustig en een persoon met een groot clubhart.
Dat was altijd te merken. Bij alles wou ze helpen. Zelfs als het zaterdagavond
was, moest Marlies toch even aan mij komen vragen wat de welpen gemaakt
hadden.
Er is een lege plek ontstaan in mij, een plek die altijd leeg zal blijven, een
gemis voor altijd.
Ik mis je,
Elle

Hoi Marlies,
Het zal eind vorig seizoen geweest zijn dat ik je voor het laatst zag. Eerlijk
gezegd weet ik het niet zo goed meer, het was geen ‘speciaal moment’, we
sloten gewoon het seizoen af en de vakantie begon. Jullie begonnen weer met
trainen, ik zat nog in het buitenland. Terwijl ik van mijn vakantie genoot, ben
jij gestorven. Ik hoorde het toen ik terug kwam. Onbegrijpelijk.
Gelukkig kon ik nog even bij je langs komen.
Lieve Marlies, altijd rustig, altijd erbij. Nog steeds erbij.
Tot ziens, Bertine.

Marlies
Zaterdag 23 augustus
Zaterdag 23 augustus, ’t had het begin van een ‘gewoon’ weekend moet zijn.
Uit mijn slaap losgerukt, rechtstreeks in een boze droom vol verdriet en vol
met pijn. Waarom Marlies, waarom heeft het zo moeten gaan?
Veel te jong, wat heeft ze dan toch verkeerd gedaan?
Marlies. Eerst was ik haar jeugdleidster, later zaten we samen bij senioren
één.
Marlies. Eerst wat stil, ietwat verlegen, later kwam ze los, altijd vrienden om
haar heen.
September/oktober
De competitie begint weer, de eerste wedstrijd moet uiteindelijk toch
worden gespeeld. Samen met ‘haar’ team en haar familie wordt het grote
verdriet op het veld nog eens gedeeld. Dan ga ik op vakantie, met het vliegtuig
door de wolken, heel hoog in de lucht. Ik staar door het raampje naar buiten:
‘Kan ze me zien, is ze nu vlakbij’ denk ik met een diepe zucht.
Marlies. Ze kon goed leren, goed korfballen, ze kon nog zoveel meer.
Marlies. Ze hield van uitgaan, van Robbie Williams, zie ik haar ooit weer?
November/December
Achilles - de Treffers, de vorige keer gingen we er na het korfballen samen
naar toe, maar zijn we bij de poort ieder onze eigen weg gegaan.
Zij was voor de Treffers, ik voor Achilles, ik zou er alles voor over hebben om
toch een keer negentig minuten met haar tussen de Treffers-aanhang te
kunnen staan.
Marlies. Korfbal was onze gezamenlijke hobby, maar ook op het gebied van
voetbal hadden we, bijna alles, gemeen.
Marlies. We kletsten over de wedstrijden of over een blunder in de laatste
minuut van een keeper in het algemeen.
Januari/Februari
De feestdagen zijn voorbij, de binnencompetitie is in volle gang; we doen het
goed. Het verlies van Marlies blijft ons volgen maar geeft ons op de een of

andere manier ook moed. Kampioen met het tweede voordat de Carnaval ook
maar begonnen is. De optocht lopen, spannende wedstrijden bij het eerste,
maar in mijn achterhoofd blijft het gemis.

Anke en Maike hebben namens senioren 1 een stukje geschreven over en voor
Marlies. Zij hebben dit gedaan in een soort van dagboek vorm en ik wil graag,
ook in een dagboekvorm, mijn ervaringen vertellen.

Marlies. Vaak denk ik nog dat ze zo de kleedkamer binnen zal komen lopen.
Marlies. Soms denk ik dat ze terugkomt, stiekem blijf ik erop hopen.

Donderdag 21 augustus 2003
Nog even een oefenwedstrijd spelen, ik dacht zo uit mijn hoofd tegen Diosa,
en daarna snel naar huis. Om 1.30 uur komt de schipholtaxi ons ophalen voor
onze vakantie naar Portugal. Heerlijk!
Marlies was die avond niet bij de wedstrijd. Ze was een paar daagjes weg met
de introductie groep.

Maart/April
Kampioenschap met het eerste, maar promotie naar de hoofdklasse wordt op
de valreep niet gehaald, ondanks de goede moed. Ondanks dat is het
teamgevoel super, iedereen dezelfde gedachte, dàt is een overwinning die er
echt toe doet. De lente begint, de competitie gaat weer van start, we gaan
weer buiten aan de gang. Weer zonder Marlies, ze verdween zo onverwachts,
juist dat maakt ons zo bang………
Marlies. Ze ging van ons weg, liet ons sprakeloos achter, vol ongeloof en
verdriet.
Marlies. Waarom ze weg moest zullen we waarschijnlijk nooit weten, maar
lieve Marlies, we vergeten je niet………………..
Dorien Thoonen
Senioren 2

Vrijdag 22 augustus 2003
’s Morgens in alle vroegte zitten we in het vliegtuig richting Portugal. De
wolken in de lucht zijn altijd erg mooi, vooral als de zon er een beetje
overheen
schijnt
zo
vroeg
in
morgen.
Als ik in een vliegtuig zit, stel ik me altijd voor dat overledenen daar op een
wolkje zitten en naar beneden kijken, naar diegene die zij liefhebben en dan
alles in de gaten houden. Dus ook nu “zwaai” ik even naar de mensen waar ik
van denk dat daar zitten en lees daarna weer verder in mijn boek.
Zaterdag 23 augustus 2003
De dag begint heerlijk zonnig. Na een welkomsbijeenkomst, georganiseerd
door onze reisorganisatie, gaan we even Alburfeira in. Even een beetje
rondwandelen en kijken waar de bushaltes zijn, want morgen willen we met de
bus naar een plaatsje met mooie jachthaven. In de middag duiken we nog even
het zwembad in. Heerlijke verkoeling.
Zondag 24 augustus 2003
Vandaag ben ik jarig. Ik word al vroeg gebeld door het thuisfront. “Van harte
gefeliciteerd” wordt er vanuit Nederland door de telefoon geroepen. “Maak
er een leuke dag van”. Zo’n verjaardag is toch altijd net iets anders als thuis,
maar goed….met z’n tweeën moeten we het maar gezellig maken. Als we ’s
morgens broodjes gaan kopen in de supermarkt voor het ontbijt nemen we ook
2 appelflappen mee (tenminste daar lijken ze op). Dan hebben we toch iets van
een soort van taartje voor mijn verjaardag. Na een heerlijke dag tussen
diverse mooie jachten en boten, gaan we ’s avonds lekker uit eten en ik neem
een extra groot en lekker ijsje na. Vandaag is tenslotte mijn verjaardag.

Maandag 25 augustus 2003
Wederom een heerlijke zonnige dag. Vandaag hebben we een heerlijke luier
dag gepland. Met mijn boek en wat tijdschriften lig ik lekker lui op mijn
strandstoel bij het zwembad. Bij de receptie van ons appartementencomplex
staat een computer waar je voor 1 euro een paar minuten kunt internetten.
Omdat Ronnie toch graag de voetbaluitslagen wil bijhouden tijdens zijn
vakantie, besluiten we aan het eind van de middag om even op internet te
surfen. We kijken ook even op www.degelderlander.nl om te kijken wat het
nieuws in onze regio is. Daar lees ik de kop: “Aangepast feest de Treffers”.
Snel lezen we er even over heen. Het programma van de open dag is wat
aangepast omdat de 17-jarige dochter van de voorzitter in de nacht van
vrijdag op zaterdag aan een hartstilstand is overleden.
De rillingen lopen over mijn hele lijf! Lees ik dat nu goed? Nog een keer lees ik
de tekst en ik kijk Ronnie aan. Dat is Marlies. Sjaak Thijssen is de voorzitter
van de Treffers! Ze hebben het hier over Marlies. Snel gooien we nog wat
geld erbij om nog wat langer te kunnen internetten. We proberen wat meer
informatie te krijgen, maar omdat het internet vrij traag is, duurt het
telkens ontzettend lang. Ik besluit een mailtje te sturen naar Dorien, maar
ja……die zit natuurlijk ook niet achter de computer op het moment dat ik haar
mail, dus daar word ik op het moment zelf ook niet echt wijzer van. Dan wordt
het scherm van de computer zwart. Onze tijd is om.
Snel loop ik naar boven om te bellen naar huis. Ons mam neemt op….leuk dat je
belt….hoe is het daar…..maar dan heeft ze in de gaten dat ik het weet. Ik
weet dat Marlies overleden is. Ze leggen me uit waarom ze me niet gebeld
hebben op zaterdag, toen iedereen het wist en ik sta volkomen achter hun
keuze! Ik zit hier in Portugal en zij wilden mijn vakantie niet helemaal
overhoop halen door mij zaterdag te bellen met het trieste nieuws. We praten
erover en ze vertellen me alles wat er zich tijdens de afgelopen dagen op de
Horst heeft afgespeeld. Dick vertelt me dat hij alle advertenties en stukjes
die
die
dag
in
de
krant
staan
naar
me
zal
faxen.
Verbijsterd blijven we achter. Hoe kan dat nou? Dit is toch niet eerlijk. Het
is ook niet te bevatten. Ongeveer een half uurtje later wordt er vanuit de
receptie gebeld dat er een fax voor me binnen is gekomen. Alle advertenties
en stukjes heb ik doorgelezen terwijl de tranen over mijn wangen rolden.
Die dag, die zo heerlijk zonnig begon, eindigde zo donker en grauw.

De verdere vakantie is toch heel anders geweest dan anders. Zomaar, als ik
ergens liep, kwamen er gedachtes aan Marlies bij me op: “oh ja…toen deed ze
dat”, en “Ja…dat laatste uitje samen in juni dat was zo gezellig”. Af en toe
dwalen je gedachten gewoon af naar allerlei herinneringen aan haar.
Ik wilde graag een soortgelijk stukje schrijven, omdat ik alles gewoon heel
anders ervaren heb. Ik kan me heel moeilijk voorstellen hoe het op de Horst
geweest is en anderen kunnen zich denk ik heel moeilijk voorstellen hoe het
bij mij in Portugal geweest is.
Na mijn vakantie ben ik samen met Linda, die ook op vakantie was toen het
gebeurde, nog bij Sjaak en Hennie op visite geweest. Samen hebben we in de
tuin gelachen en gehuild. Foto’s gekeken, veel gepraat en herinneringen
opgehaald.
En ja……..ook toen we naar huis vlogen met het vliegtuig, scheen de zon weer
schitterend over de wolken. En ook nu heb ik weer “gezwaaid” naar de mensen
die me dierbaar waren en nog steeds dierbaar zijn en naar Marlies heb ik nog
een keer extra gezwaaid en een knipoogje gegeven, want ik weet zeker dat ze
daar gezeten heeft op een van de vele wolkjes in de lucht.
Marieke Kerkhoff

Senioren 1

Voor Marlies,
Nog steeds voelen we de leegte op het korfbalveld tijdens wedstrijden en
trainingen. We kunnen er nog steeds niet aan wennen, dat je niet meer in ons
midden bent. Wij (Kim en Linda) denken nog vaak terug aan de laatste
woorden die we samen gewisseld hebben tijdens onze laatste training met jou.
Je was net terug van vakantie en wij hoorden de wilde verhalen over wat je
had meegemaakt in Spanje. Je vertelde dat je het “kei leuk” had gevonden. Je
was veel wezen stappen en je vertelde dat je tijdens deze vakantie erg
ongezond (Mc Donald’s!!!) had gegeten. Je zou het allemaal wel inhalen bij
moeders thuis.
Tijdens de training vroeg Kim: “Wat heb je met je buik gedaan?” En jij liet
ons trots je blokjes zien. Jij had duidelijk je buikspieren getraind!!! En wat
waren wij jaloers!!!!
Ons laatste gesprekje was hiermee gevoerd. Dit was helaas het laatste
contact dat we met jou mochten hebben, maar voor ons een gouden
herinnering!!!!
Marlies,
we zullen je nooit vergeten!!!
Kim en Linda

Marlies en ik hebben
een paar jaar een
jeugdteam
gehad.
Elke week trainen en
coachen, maar vooral
veel lol hebben. Elke
week gaan voor de
overwinning en lekker
even “kibbelen” en
dan
toch
maar
tossen,
wie
de
thuiswedstrijden zou
fluiten. Marlies wist
altijd zeker dat zij
de laatste wedstrijd
gefloten had, maar
volgens mij had ik
toch
die
laatste
gefloten? Hoe het
zat maakte niet uit, we sloegen ons daar wel doorheen. Ons team sloeg zich
ook overal goed doorheen. We, in die tijd trainde en coachte Carla ook, zijn
een paar keer kampioen geworden en elke keer was het weer een leuk feestje.
Samen met heel koud weer, in het donker op de platte wagen. Niemand zag je,
maar ach….boeiûh! Heel hard zingen over die kikker die je zo graag had willen
zijn. We vroegen ons toen wel eens af waar die tekst vandaan kwam. Nou ja,
niet zo belangrijk eigenlijk.
Na die kampioenschappen werd het tijd om een dagje met de meiden op pad
te gaan, en we kozen voor een dagje Tivoli. Niet zo ver maar wel heel erg
gezellig. Na een middagje dwalen in dat park werd het tijd om pannenkoeken
te gaan eten. We waren uitgenodigd bij Tessa P. en het was heel erg mooi
weer. Zo’n mooi weer dat Marlies en ik besloten om daar nog even van het
zonnetje te genieten, maar de meiden vonden een watergevecht veel leuker.
Allemaal waren we drijf- en drijfnat. Lachen was dat, maar een koekje van
eigen deeg is zo gegeven. Bij de training een extra rondje lopen en langs de
kant samen lachen over het commentaar dat je van de meiden kreeg. Gewoon
een beetje voor de flauwekul. Maar lopen konden we wel met het team. Zo
eigenwijs en gedreven als de meiden zijn, wilden ze graag meedoen met de
avondvierdaagse, en 5 kilometer was niet genoeg, de 10 moest gelopen worden.

Regen, regen en nog eens regen, er was een avond bij dat het niet meer droog
werd. Maar ondanks die regen dat doel toch gehaald. Het laatste seizoen
werd het qua tijd allemaal wat minder. Ik kreeg het drukker met mijn baan en
Marlies had het druk met haar eindexamen. Op de zaterdagen hield Marlies
het voor gezien, en met de trainingen had ik minder tijd en was ik vaak te laat.
Aan het eind van het seizoen besloot ik om ermee op te houden. Het team viel
uiteen maar dat we Marlies moesten verliezen, had ik nooit verwacht……..
Suzanne Peters

Zaterdag 23 augustus 2003
Deze dag lijkt normaal te beginnen. Haastig op weg naar je werk, heerlijk je
roes uitslapen of andere zo vanzelfsprekende bezigheden.
De telefoon gaat, niks om je over te verwonderen. Een bekende stem aan de
andere kant van de lijn: “Ik heb niet zo’n goed nieuws.”
Snel gieren alle mogelijke scenario’s door je hoofd, zodat je misschien
stiekem al weet wat er komen gaat. De woorden die je vervolgens hoort aan de
andere kant van de lijn zijn al vervaagd voordat je beseft wat het bericht
eigenlijk inhoudt. Dit kan niet waar zijn. Vol ongeloof hoor je nog zoveel
woorden, maar je luistert niet meer. De wereld staat stil. Niets doet er meer
toe: op tijd op je werk interesseert je niet en alle andere normaal zo
belangrijke dingen stellen niks meer voor. Alles staat stil, Marlies is er niet
meer.
Om 19.00 uur zijn we samen.
Samen? We
missen toch
echt
iemand.
Woorden
worden uitgesproken, lange
stiltes vallen. Wij zoeken
troost en vinden die bij
elkaar. Samen delen we de
mooie herinneringen aan
Marlies.
De
behoefte
bestaat om het verdriet met
Sjaak, Henny, Sjaak en Jan
te delen. In een kleine groep
lopen we naar Marlies’ thuis.
Emotioneel,
aangeslagen.
Het zien van intens verdriet
bij de mensen die zoveel om
Marlies geven. Moeilijk en
toch zo belangrijk om dit verdriet samen te delen. Aansluitend samen zoekend
naar woorden om dit gemis een plaats te geven. Dit moet goed, dit is het
laatste dat we kunnen doen. Zo komen we tot een passende tekst waarmee we
Marlies herdenken in de krant. Al willen we zo graag de tijd terug draaien of
alles stil leggen, er komt langzaam een einde aan de dag die je het liefst zou
willen vergeten.

Zondag 24 augustus 2003
Door verdriet bevangen, zoekend naar die mensen die hetzelfde voelen. Toch
maar even naar het koningsschieten, in de hoop je teamleden te ontmoeten en
je gevoelens te kunnen delen. Daar aangekomen valt alles tegen. De Horst
blijkt De Horst niet meer. Vandaag komt Marlies weer thuis, dat is het enige
wat er toe doet. Je wilt er naar toe, je wilt het zien, misschien toch een boze
droom? Niks blijkt minder waar, daar ligt ze. Ze is zo mooi, het lijkt alsof ze
zo weer op zal staan. Gesteund door haar familie, dringt het nu echt tot je
door. Zo onwerkelijk als het dan is, zal het nog lange tijd blijven.
Maandag 25 augustus 2003
Een derde dag die stil lijkt te staan. Wachtend op
de avond, waar we met het hele team afscheid van
Marlies zullen nemen. Een dubbel gevoel, want
echt afscheid nemen wil je niet. Robbie Williams
op de achtergrond, in een kamer vol van
herinneringen aan Marlies.
Dinsdag 26 augustus 2003
Samen maar niet compleet wandelen we op de hei. Het bij elkaar zijn is
belangrijk en geeft steun. Praten over onbelangrijke dingen, maar beginnen en
eindigen bij Marlies. Weer was daar de behoefte Marlies te zien, nog een
laatste keer. Samen naar De Horst. Iedereen die haar kent is welkom.
Woensdag 27 augustus 2003
Vanavond de avondwake. De kerk zit bomvol. Al die mensen die zich op een of
andere manier verbonden voelen met Marlies. Mooi om te zien dat Marlies zo
geliefd is.
Donderdag 28 augustus 2003
Vandaag mogen wij Marlies de laatste eer bewijzen. Wij brengen Marlies naar
haar laatste rustplaats. Het is voor ons een grote eer dit te mogen doen. We
voelen ons sterk als team, met Marlies in ons midden. Een ontroerende mis.
Mooie dingen werden gezegd en gezongen.
Weer was het erg druk. Tijdens een mooi lied gebeurde er
iets wonderlijks. Ineens was daar die vlinder.

Daar was ze, een laatste groet. Een bedankje leek het wel. Wonderbaarlijk en
toch zo mooi. Midden in de kerk fladderde die vlinder om ons korfbaldames
heen.
Dit gebeurde later nog veel vaker. Zoals op diezelfde dag, toen we samen de
kerk verlieten. Op de kist zat die vlinder en bij het zien van het daglicht vloog
ze weg om ons later nog vaker te begroeten. Bijvoorbeeld in de kleedkamer na
een buitenwedstrijd. Buiten was het erg koud en kil. Binnen hing er echter een
warme, rustige sfeer met een mooie vlinder in ons bijzijn. Bij het zien van een
vlinder, zien wij onze Marlies en voelen haar aanwezigheid. Hierdoor blijven
we ons verbonden voelen met haar en maakt ze voor altijd deel uit van ons.
Namens Senioren 1
Maike en Anke

Lieve Marlies,
Lieve Marlies,
Je hele leven heb ik je gekend en ook een heel stuk van je korfballeven
meegemaakt. Het allereerste begin bij de welpen (nu mono’s) heb ik niet echt
meegekregen, maar later ben ik toch jeugdleidster van je geworden. Je wist
toen al heel duidelijk wat je wilde en liet je daarin niet sturen door anderen.
Jij wilde graag hogerop en veel en snel leren, daar waar anderen liever bij
vriendinnen bleven spelen en een keer extra trainen vaak te veel vonden. Jij
stond daar anders tegenover en zo jong als je was stippelde je al een eigen
weg uit, op weg naar het eerste team. Dat is heel knap Marlies, dat je al zo
jong voor jezelf kunt bepalen wat voor jou belangrijk is en wat niet, zonder de
mening van anderen daarin te betrekken.
Eenmaal in het eerste team aangekomen bleef je je altijd volop inzetten,
genietend van iedere wedstrijd en training. Ook in het team groeide je mee,
je begon heel rustig, maar later kwam je steeds vaker met rake opmerkingen
uit de hoek.
We hebben ook meegemaakt dat er wel eens ‘praatsessies’ nodig waren om het
team/ de teams weer op één lijn te krijgen. Dat hoort blijkbaar bij een
damesvereniging. Jij hebt daar nooit aan meegedaan, deed nooit moeilijk en
liet iedereen in haar waarde. Ging uit van de goede bedoelingen die een ieder
had.
Ik hoop Marlies, dat veel mensen ook zo kunnen gaan denken en dat we in de
toekomst geen praatgroepen meer nodig hebben om de zogenaamde problemen
opgelost te krijgen. Iedereen hoeft alleen
maar even aan jou te denken om te weten dat
zulke problemen niet echt belangrijk zijn…
Lieve Marlies, bedankt voor alles,
het ga je goed en tot ziens.
Susan

Als één van de eersten kreeg ik bericht van jouw geboorte en ook als één van
de eersten het bericht van jouw overlijden. De periode daartussen, die ik van
nabij met jou mocht beleven, heb ik altijd als zeer kostbaar ervaren en op
deze manier zal ik die periode ook altijd blijven koesteren.
Thijs Bekers

Marlies…

Herinneringen……………………..mei 2004

... Bij de welpen konden we al zien dat je talent had, ook op school was je de
slimste. Daardoor ging je al snel naar een hoger team en sloeg je een klas
over. Je kwam al vroeg in het eerste, bij het kampioenschap was je er ook bij.
Gelukkig heb je dat nog mee mogen maken.
Ook had je het altijd over Susan, ze was je grote voorbeeld.

Wat zijn herinneringen ?
Dat zijn gedachten die bij mensen opkomen op momenten dat je aan “iets”of
iemand denkt. Dierbare gedachten, gedachten van verschillende aard.
Wij deden een oproep voor herinneringen aan Marlies. Het zijn er een
heleboel geworden en dat was dan ook de reden dat we er een apart boekje
van wilden maken.

We hebben vroeger
veel lol gehad, samen
op kamp de Spice
Girls
geplaybackt,
sinterklaas en alle
trainingen.
We hebben het leuk
gehad met je.

Marlies je was overal vroeg bij, maar te vroeg bij de dood.
Je zult altijd in onze gedachten blijven…
Chantal en
Eefje Nillesen

We weten dat een heleboel mensen,en met name de jeugd, er moeite mee had
om iets op papier te schrijven. Voel je daar niet schuldig over. Vertèl je
herinnering als je aan haar denkt , zo laat je Marlies ook bij anderen verder
in gedachten voortleven.
We hopen dat een ieder voor zich, fijne herinneringen aan Marlies zal hebben
bij het lezen van dit boekje.
Namens de froemelredactie ,
Cindy

Linda

Marja

Caroline

Ook namens het korfballen wilden we graag tijdens de begrafenis laten weten
hoe wij Marlies hadden gekend en wat nou zo “typisch” Marlies was.
Iedereen die een leuke anekdote over haar wist zou die opschrijven of
vertellen en ik zou het verzamelen en er een mooi geheel van proberen te
maken. Ik heb het voorgelezen in de kerk, dus de meeste hebben het al wel
gehoord. Omdat er in dit stuk dus vele herinneringen staan hebben we
besloten het ook in dit boekje te plaatsen.
MARLIES THIJSSEN
2 december 1985 - 23 augustus 2003
Ik wil graag namens korfbalvereniging "de Horst" vertellen over wat ons het
meest is bijgebleven van Marlies . Het zijn kleine, eenvoudige, simpele dingen,
maar juist dát was de charme van Marlies : Onopvallend aanwezig zijn, helpen
waar het nodig was.
Marlies was jeugdleidster binnen onze vereniging en ze maakte deel uit van
ons eerste team.
De meiden die met haar gespeeld hebben bij de jeugd, wisten te herinneren
dat ze altijd de topscoorster was. Ze was een voorbeeld voor een aantal
meiden, want wie wilde nu niet heel veel scoren ?
Toen Marlies wat ouder werd besloot ze haar "kunnen" door te geven aan de
kinderen, ze werd jeugdleidster. Dat heeft ze met veel enthousiasme gedaan
en menig kampioenschap heeft ze samen met Susan binnengehaald. Zelfs in
het eindexamenjaar konden we op haar rekenen. Haar jeugdteam hield ze aan,
trainde 2 keer in de week voor het eerste èn ze hielp een ander jeugdteam uit
de brand. Zo iets doe je gewoon, eventjes kijken of je het allemaal kunt
plannen en dan ga je ervoor.
Iets wat Marlies niet zo graag deed was de wedstrijd fluiten, maar daar
hadden ze samen iets op gevonden; er werd dan gewoon om getost. Ze liet
zichzelf door Susan van de gymzaal op de Horst met de auto naar huis
brengen. Voor degene die niet weten hoe ver dat is ? Zo’n kleine 200 meter.
De meiden van het eerste kunnen deze "gemakzucht" van vervoer beamen, ze
liet zich graag ophalen of naar huis brengen.

Marlies was een meid die wist wat ze wilde. Waar andere meisjes van haar
leeftijd nog niet aan het eerste wilde denken, dacht Marlies daar wèl aan.
Zaterdags met de jeugd spelen en zondags al met de "dames" mee.
Tijdens haar eerste invalbeurt ziet trainer Cees dat Marlies niet de juiste
positie heeft gekozen en vraagt aan haar: Marlies meiske, waar sta je? Hier,
zegt Marlies!
Van de ene invalbeurt kwam de andere en na een tijdje
hoorde ze bij het eerste.
Onopvallend aanwezig maar ze was er nagenoeg altijd. Ook als we na het
trainen naar ons clubhuis Hopmans gingen wilde ze graag mee. We hebben in
het begin regelmatig aan jullie, Henny en Sjaak, gevraagd of ze eventjes mee
mocht. Eventjes een glaasje fris drinken en dan brengen we haar naar huis.
Dat was goed, zo mengde ze zich langzaam tussen de speelsters van het
eerste en kreeg ze een eigen vaste plek.
Een vaste plek had ze soms ook aan de spellengokkast bij Hopmans. Daar
zaten we dan met 4 meiden een memoryspel te spelen. Twee dezelfde
bloemenkaartjes intoetsen in een steeds kortere tijd. Daar is concentratie en
samenwerking voor nodig, want waar de één te gejagen is daar was Marlies
weer met haar rust. Ze toetste dan ook regelmatig de hele oplossing in en
redde ons zo met dit spel.
Ze durfde voor haar mening uit te komen, zei het als ze het ergens niet mee
eens was, maar echt boos hebben we haar nooit gezien. Ze respecteerde de
mening van een ander en legde zich neer bij de beslissing van haar coach,
vooral als die in het belang van het team was.
Ze was de "Benjamin " van ons team en dat wilde ze graag weten. Samen met
Anke had ze het regelmatig over de "oudjes". Ik ben nog niet zo oud, zei ze
dan. Ik ben nog maar ..............
Toch was er ook een bepaalde trots naar "de oudjes". Met name naar Susan ,
haar oude buurmeisje, want zij was toch een voorbeeld voor haar.

Sprinten tegen Marlies was niet echt leuk om te doen. Ze had geen snelle
start en ze liet je dus een beetje geloven dat je het wel haalde. Maar dan
ineens zag je een paar lange benen voorbij komen en was je alsnog verloren.
Marlies was ook een slimme meid, maar dat word je natuurlijk niet zomaar.
Regelmatig had ze zondags als we op pad waren naar een wedstrijd, wat
uittreksels bij zich. Ze kroop dan op de achterste bank van mijn auto en dan
hoorde je ze eigenlijk niet meer. Nee, cumlaude slagen gaat niet vanzelf.
Wanneer je ze ook niet hoorde was als ze weer eens flink was uitgeweest.
Nog niet helemaal wakker kwam ze dan van oma af waar ze had geslapen na
een avondje stappen bij de Linde of de Hoeve. Ook dan kroop ze op die
achterste bank en wilde ze graag met rust gelaten worden.
Ook het schrijven van de wedstrijdverslagen kwam de laatste tijd vaak uit de
vingers van Marlies. Samen met Diny werden de hoogte of dieptepunten van
de wedstrijd op papier gezet. Marlies nam het dan mee naar huis, maakte er
een leuk geheel van en mailde het vervolgens naar het Groesbeeks krantje.
Krijg je er wel tijd voor ? werd er regelmatig gevraagd. En dan haalde ze haar
schouders op .......... (Tijd krijg j e niet , tijd maak je , zal ze gedacht hebben .
Want het werd gewoon door haar gedaan !)
Wat ook "gewoon" door Marlies werd gedaan was sms-en. Het maakte haar
ook niet uit op welk moment. Als de Treffers een belangrijke wedstrijd had
mòest Marlies het gewoon weten. Ga je dus als trainster onder de warming-up
even naar het tweede kijken, ja, dan loop je het gevaar dat ondeugende
Marliesjes gaan sms-en i.p.v. warm lopen en blijf je láng weg dan geef je ze
natuurlijk genoeg ruimte om gewoon te bellen met vriendinnen En of de rest
van het eerste nou zei:" marlies dat kun je niet maken",
Marlies wilde gewoon weten wat de stand was ...........
Ons laatste gezamenlijke uitje met het eerste was op
zondag 29 juni j.l.
Iedereen was bepakt en bezakt, want we zouden gaan sporten, iets gaan doen
met water en
‘s avonds uit gaan eten. Marlies had echter maar één tasje bij zich en géén
extra paar schoenen. Niks vergeten Marlies? Nee, volgens mij niet. Ik ben er

toch ! Ze had echter beter de avond van te voren, vòòr het uitgaan haar tas
in kunnen pakken, want de hele dag in natte schoenen te moeten rondlopen is
natuurlijk geen pretje ! We hebben die dag tranen geláchen met z'n alle, om
de sumo-worstelwedstriid van Marlies tegen Marieke. Deze herinnering zal
ons nog lang bijblijven door de ontzettende lol die we samen hadden die dag !
Dit waren een aantal herinneringen aan Marlies.
Ik zal best een heleboel dingen vergeten zijn en misschien heb ik niet dát
uitje of die gedachte genoemd wat nog zo goed in je geheugen zat en wat je
graag zou hebben gehoord vandaag. Bewaar het goed en vertel het straks,
morgen, overmorgen of wanneer er zich een gelegenheid voordoet.
Als laatste wil ik met jullie alle terug naar dinsdag 19 augustus.
Een trainingsavond als alle andere. Terugkijkend blijkt het Marlies d'r laatste
training te zijn. Marlies had aangegeven dat ze introductieweek had en dat ze
dus graag eerder weg wilde. Oké, dat kan. Er wordt gewoon getraind en als
laatste opdracht moet er een aantal keren gescoord worden. Nog voordat
iedereen lekker bezig is, mag Marlies het veld al gaan verlaten. Uiteraard
commentaar van de medespeelsters; Hé, waar denk jij al naartoe te gaan? Ik
ben klaar zegt ze, ik mag al gaan ........
Ik mag al gaan, nee meid je had nog niet mogen gaan ......... want We zijn zo
vaak samen voor een wedstrijd op pad geweest En gelukkig zijn we ook altijd
samen weer thuisgekomen We gingen samen voor de 2 punten
We hielden rekening met een nederlaag, maar nooit met zo'n groot verlies
Ik heb nog een laatste vraag aan jou Marlies; wil je voortaan vanaf de zijlijn
op mijn schouder mee kijken om ons te helpen overwinnen; niet de wedstrijd,
maar wel jouw gemis
Dag lieve Marlies, bedankt voor alles ,
het ga je goed, tot ziens.
Caroline Piepenbrock
Trainster-coach

Lieve Marlies,
Je werd van ons weggenomen en we bleven ‘alleen’ achter.
Daar moesten we ‘samen’ mee leren omgaan en ‘samen’ voor vechten.
Zonder de kracht van het ‘samen’ zou het ook allemaal niet hebben gegaan.
We hebben er inmiddels een heleboel spannende wedstrijden opzitten en ze
zeggen wel eens: “geluk moet je hebben” en “het balletje kan raar rollen”.
Ik denk dat er al vaak een engeltje op de rand van de korf heeft gezeten. Het
gevoel dat jij, Marlies, toch bij ons bent geeft mij en de meiden in ieder geval
kracht. We zijn er ‘samen’ sterker door geworden.
En al weten we dat we het hier op aarde zònder jou moeten doen,
Marlies toch bedankt voor al je ’hulp’ en namens alle meiden hier:
een dikke zoen !!!
We zijn in de microcompetitie samen met Sirene bovenaan geëindigd.
Helaas, de beslissingswedstrijd verloren. Waarschijnlijk vond je dat je ons
voorlopig genoeg geholpen had !
Toch wil ik deze gedeelde 1e plaats graag opdragen aan jou,
Marlies het ga je goed, maar denk eraan: “Blijf je kluppie trouw” !!!
Doei ,

tot ooit,

Caroline

