De persconferentie van eind januari bracht (veel) goede berichten. Gelukkig óók voor de
sport! De versoepelingen betekenden dat beide competities hervat zouden gaan worden.
En… mooier nog; publiek was bij de wedstrijden weer welkom op het sportpark en in de zaal.
Hoewel al veel in voren geregeld was, moest ad hoc nog een en ander georganiseerd
worden. Het betekende geen overuren voor de bestuursleden, maar wel enige extra inzet.
Met behulp van commissieleden is het allemaal gelukt.
De kantine mag ook weer open en met een geldig CTB voor mensen boven de 18 jaar, is
iedereen zeer welkom. Binnen dient men echter wel de anderhalve meter in acht te nemen
en bij lopen, bv naar de wc, dient men van 13 jaar en ouder een mondkapje te dragen. Het
bestuur hoopt van harte dat leden en andere bezoekers zich hier aan houden. Anders
moeten er, jammer genoeg, andere maatregelen genomen worden. Samen moet we er aan
werken, het virus onder controle te krijgen en te houden, zodat we kunnen blijven voetballen.
In de zalen, waar de dames korfballen, gelden dezelfde regels: een geldig CTB voor 18+-ers
en vanaf 13 jaar is een mondkapje verplicht (behalve tijdens het actief sporten).
Op deze inleverdatum Heise Krant is een nieuwe persconferentie. Gezien wat allemaal al
gelekt is, komen er waarschijnlijk extra versoepelingen. Deze worden via de site en apps
onder de leden verspreid.
Bijzondere actie van Jelle van den Berk
Een klim van 8.848 meter voor het goede doel!
Om zijn beste vriend Gijs een hart onder de riem te steken en tegelijkertijd geld in te zamelen
voor het KWF, gaat ons jeugdkaderlid Jelle van den Berk, vader van voetballende zoon
Boaz, de Camerig meermalen beklimmen. Het doel is om een Everesting te doen. Dat is in
totaal 8.848 hoogtemeters. Om deze afstand te bereiken, zal Jelle de Camerig maar liefst 65
keer moeten beklimmen en afdalen. Voorwaar een hele opgave! Jelle richt zich op 2e helft
van mei om dit spektakelstuk te gaan volbrengen en is nu met de voorbereidingen in volle
gang. Op de website van SCMH gaat Jelle zelf verder in op het hoe en waarom van deze
bijzondere actie. De doelstelling is om €8.848,00 bij elkaar te fietsen. Iedereen kan de actie
steunen middels het doen van een donatie. Zie link:
https://acties.kwf.nl/fundraisers/EverestingForLife.
Ledental
We hebben, voor de belangstellenden, een tussenbalans gemaakt van het aantal leden van
de vereniging. Per 2 februari 2022 heeft de vereniging 371 actieve (bonds)leden. De
verdeling is als volgt: senioren voetbal 138; senioren korfbal 55; jeugd voetbal 135 en jeugd
korfbal 43. Daarnaast heeft SCMH 26 ‘specialties’, zijnde 14 KangoeroeKlup; 9 G-team en 3
Plusteam. Verder mag SCMH zich nog gesteund voelen door veel verenigingsleden, zoals
vrijwilligers en steunende leden. En… we mogen concluderen: SCMH zit in de lift!
Inloopspreekuur
Vanaf maandag 7 maart a.s. gaat Hidde van Nuland, werkzaam bij Fysiek Fit, op de
maandagvooravond een inloopspreekuur houden voor alle actieve leden van SCMH, dus
zowel senioren en jeugd van de korfbal- als van de voetbalafdeling. Tijdens dit spreekuur zal
hij blessures en andere pijntjes beoordelen, om de betreffende persoon daarna eventueel
door te sturen naar de fysiotherapie of naar de huisarts. Het spreekuur is van 17.30 tot 18.30
uur, in het lokaal van de verzorger. Het is vrijblijvend en men hoeft vooraf geen afspraak te
maken.
Rikken

Door de supportersclub is, in overleg met het bestuur, besloten om het rikken dit seizoen niet
meer te hervatten. Het betreft nog maar een paar kaartavonden. Door corona wordt het toch
lastig. De 1,5-meter is niet of moeilijk te realiseren. De vooruitzichten zien er voorlopig niet
beter uit. Eind dit jaar, waarschijnlijk vanaf september, gaat de club met een nieuwe reeks
beginnen. Hopelijk kunnen we dan 8 maanden aaneengesloten onze rikliefhebbers weer van
dienst zijn.
Tafels en stoelen
Voor de geïnteresseerde heeft SCMH een 4-tal tafels en 25 stoelen in de aanbieding. Dit is
kantinemeubilair wat overbodig is geworden. Gratis op te halen. Informatie verkrijgbaar bij
Tino van der Velden, facilitair@scmh.nl.

Korfbal
Na de persco haalde de KNKV meteen het meest positieve scenario van de plank en maakte
een aanvang met de binnencompetitie. Voor SCMH 1 was de indeling herzien en speelde
men met vier teams in een poule. Voor onze dames begon deze op 6 februari met een
uitwedstrijd tegen Korloo. Het 2e team begon ook op deze dag, terwijl de midweek-teams in
de week voorafgaande hun eerste wedstrijd speelden. De jeugd begon reeds het weekend
na het optreden van het duo Rutte/Kuipers, maar zag ook meteen enige wedstrijd afgelast
worden vanwege coronabesmettingen bij de tegenstander.
De wedstrijd van het vaandelteam tegen Korloo eindigde, na een 5-5 ruststand, in een 7-11
overwinning. Meteen na de rust even gas erop en de wedstrijd was in de pocket! In het
Veghelse speelde SCMH haar 2e wedstrijd, thuis tegen Flash. Ondanks dat SCMH veel
kansen kreeg, was de 7-7 eindstand er toch eentje, waar iedereen vrede mee had.
Kunstgrasveld
Het nieuwe veld ligt er prachtig bij. Klaar voor gebruik! Hoewel… het resultaat van de
herkeuring was, dat er nog geen wedstrijden gespeeld mogen worden. De ruimte om te
herstellen is er, daar de dames en meisjes nog enige weken in de zaal spelen. Dus erop
trainen is ook nog niet aan de orde.
Voor de voetballers is het niet toegestaan om dit veld te gebruiken.
Foto kunstgrasveld!!!!
Jubileum
Een commissie uit de korfbalafdeling is bezig met de voorbereidingen om aan het 60-jarig
jubileum van het korfbal in Mariaheide enige aandacht te besteden. Voor alle geledingen
zullen er activiteiten zijn en het kunstgrasveld zal officieel geopend worden.

Voetbal
Het eerste weekend na de persconferentie is de competitie voor de jeugd en de senioren uit
de B-categorie weer hervat. Voor SCMH zijn dit alle teams m.u.v. het vaandelteam, de VRteams en vetzat. Dit laatste team begint pas weer op 5 maart. Iedereen had er weer veel zin
in. De lagere teams hebben hun competities hervat. De junioren zijn verder gegaan met de
voorjaarsreeks, terwijl de pupillen eerst de 3e fase afwerken, waarna op 12 maart de 4e fase
start. Het 1e en 2e team speelden eerst nog vriendschappelijk, daar zij nog vrij waren van

competitieverplichtingen. Het lopende programma van de teams uit de A-categorie werd op
zijn kop gezet en eerst, vanaf 20 februari, werden de afgelaste wedstrijden ingepland.
Daarna, ca. medio maart, begint het tweede deel van de competitie. De laatste wedstrijd
staat voor 6 juni op de rol. De vrije zondagen werden benut voor oefenpotjes, hoewel naast
het corona ook het weer voor afgelastingen zorgde. Voor de mannen van Stan, Patrick en
Floyd begon de competitie met een thuiswedstrijd tegen het lastige Festilent. De tweede
wedstrijd zou zeker zo lastig zijn. Koploper Cito kwam naar Mariaheide. Deze pot stond
oorspronkelijk gepland voor carnavalszondag, maar in onderling overleg werd deze
verschoven naar de donderdag ervoor. Volgende maand komen we terug op de resultaten.
Trainer JO17
De jeugdafdeling van het voetbal is met spoed op zoek naar een trainer voor de JO17 voor
de maandagavond (19.45-21.15 uur). Belangstellenden kunnen zich melden bij Harrie
Raaijmakers, voorzitterTCJ@scmh.nl.
VR30+-team
Voor de winterstop speelde ons VR30+-team nog samen met Vorstenbossche Boys. Vanaf
nu kunnen beide teams een eigen team op de been krijgen. Onze dames gaan er, o.l.v.
leider Sander de Wit, een leuke 2e seizoenshelft van maken, waarbij het plezier uiteraard
wederom hoog in het vaandel staat. Deze 2e reeks spelen ze tegen: Berghem Sport, FC
Uden, Vorstenbossche Boys en een combinatieteam van Avesteyn/Heeswijk/WHV. De
eerste speeldag is op vrijdag 11 maart. De VR30+ speelt dan haar eerste thuistoernooitje.
De eerste wedstrijd begint om 19.30 uur, terwijl de laatste voor ca. 21.00 uur op het
programma staat. De SCMH-vrouwen kunnen wellicht alle steun gebruiken, dus publiek is
zeer welkom!
VR18+-team
Inmiddels is er ook een VR18+-team geformeerd. Een team wat is voortgekomen uit een
initiatief van enkele dames, die al een SCMH-verleden hebben, zij het toen nog bij de jeugd.
Op dit moment zijn ze met 9 leden, maar de doelstelling is om met 12 dames op stap te
gaan. Ook zij spelen hun 7x7-toernooitjes op de vrijdagavond, ware het niet dat er nu nog
geen instroommogelijkheden zijn. Ze komen derhalve op de wachtlijst. Vooralsnog houden
ze het dus alleen met trainen. Overigens is het team nog op zoek naar een leid(st)er en/of
train(st)er. Belangstellenden kunnen zich melden (seniorenvoetbal@scmh.nl).

