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Op 12 juni 2017 is ons clublid, teamgenoot en ‘Topper’
  Mariëlle Mohrmann 
overleden. 
 Mariëlle is een ware GHBS’er, haar hele leven lang. Lid geworden in 1980 
en dus 37 jaar lang gehockeyd bij de, zoals ze zelf zei, “gezelligste club van 
Groningen”. Ook haar zussen, Esther en Simone, hockeyden in hun jeugd bij de 
club. Een echte GHBS-familie, toen en nog steeds. Haar man, Maarten Loopstra 
hockeyt bij Veteranen A en hun dochters Guusje en Ella hockeyen in de jeugd .
 Vijf jaar geleden werd bij Mariëlle kanker geconstateerd. Al deze jaren 
kenmerkten zich bij Mariëlle door positiviteit en vechtlust.  Ondanks de zware 
behandelingen en het lichamelijk ongemak dat dit met zich meebrengt, is Mariëlle, 
tussen de behandelingen door, blijven spelen. De laatste 10 jaar heeft ze zich als 
vaste 2e paalhanger en ‘goalgetter’ bij dames 11 gemanifesteerd. Hilarisch zijn 
haar ‘Stervende Zwaan’-acties als ze over de bal heen maaide tijdens een doel-
poging. Ook buiten het veld was ze tot op het laatst prominent aanwezig. Tijdens 
de memorabele teamavonden van D11 maar meer nog op  de zaterdagen wanneer 
haar dochters Guusje en Ella speelden. Wanneer ze zelf niet kon spelen kwam ze 
haar team op zondag aanmoedigen, in de dug out met een peukje erbij en heerlijk 
ongezouten kritiek leveren op scheids, tegenstanders, teamgenoten of wat er ook 
maar voorbij kwam. 
 Daar waar ze kon hielp ze in en rondom de club. Op de dinsdagen in de 
kantine en als lid van de toernooicommissie. Ook haar creatieve talenten bleven 
niet onopgemerkt op de club. Menig jeugdlid liep met de kleurrijke sticktassen die 
Mariëlle op bestelling maakte!
De ziekte liet Mariëlle niet onberoerd. De empathie voor anderen, haar humor 
en harde lach bleven echter onveranderd aanwezig. Haar man Maarten, dochters 
Guusje en Ella en ook haar ziekte hebben haar gemaakt tot wie ze is: een open, 
zelfverzekerde, doelbewuste en trotse vrouw en moeder die tot op het allerlaatste 
moment de regie hield over haar leven!

Haar team en de club zijn verdrietig en wensen haar familie en dierbaren alle 
kracht en liefde.

Namens D11 en het bestuur van GHBS.
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