De versoepelingen van eind mei waren zoals velen hadden verwacht en meer nog hadden
gehoopt. Voor de jeugd van het voetbal betekende het dat in juni gespeeld werd om de
Regio-cup. Voor de vier zaterdagen had de KNVB een programma in elkaar gezet. Ook voor
de jeugd van het korfbal waren er wedstrijden. De KNKV had voor de drie laatste zaterdagen
van juni een kleine regionale competitie opgezet. Voor de senioren, zowel korfbal als
voetbal, hadden de bonden geen wedstrijden georganiseerd. Wel kwam de beperking van
groepjes van vier op anderhalve meter te vervallen en mochten er onderlinge wedstrijden
gespeeld worden. De maximale groepsgrootte werd 50 personen. Nou, daar heeft SCMH
vooralsnog geen problemen mee!
Over de trainingen is eenieder nog steeds dik tevreden. Ze worden allemaal goed bezocht
en er wordt met veel plezier een balletje getrapt of gegooid. De trainingen gaan door t/m
vrijdag 2 juli, hoewel sommige teams eerder zullen stoppen. Op zaterdag 3 juli vindt dan de
afsluitingsdag van de jeugdafdelingen plaats en dan zit het seizoen erop.
Uiteraard wordt op alle fronten ook al aan het volgende seizoen gewerkt. De teamindelingen
worden gemaakt en het kader wordt ingedeeld. Verderop komen we hierop nog terug. Waar
volgend seizoen wel dringend behoefte aan is, is aan scheidsrechters. Zowel bij de voetbalals bij de korfbalafdeling en zowel bij de jeugd als bij de senioren. Voel jij je de juiste persoon
hiervoor, meld je aan bij Hélène Rijk (korfbal) of Bert van den Broek (voetbal). De
mogelijkheid tot het volgen van een cursus wordt belangstellenden aangeboden.
Verbouwing keuken
De verbouwing keuken is inmiddels van start gegaan. De sloopwerkzaamheden verliepen
voortvarend. Hiervoor stonden enige leden garant! Binnen ruim een week waren keuken en
magazijn totaal lege ruimtes. Daarna werden enige aanpassingen gedaan om aansluitend de
nieuwe keuken te plaatsen. In het augustusnummer komen we hier nog uitgebreider op
terug.
Huldiging jubilarissen 2020
Vanwege de coronapandemie was het van een huldiging van de jubilarissen van 2020 nog
steeds niet gekomen. Normaliter gebeurt dat tijdens de Nieuwjaarsreceptie. De regels waren
echter zodanig, dat die niet mocht doorgaan. Afgesproken werd dat een delegatie van het
bestuur de jubilarissen thuis zou gaan bezoeken. Helaas mocht de leverancier van het
bijbehorende aandenken enige tijd de deuren niet openen en nadien was die weer
afhankelijk van zijn leveranciers. Inmiddels is het allemaal goed gekomen en zijn alle
jubilarissen afgelopen maand bezocht. De bloemetjes waren vooraf reeds aan huis bezorgd.
Op de site wordt verder aandacht aan deze mensen besteed. Voor ééntje maken we echter
een uitzondering. De voorzitter en de oud-voorzitter zijn samen op bezoek geweest bij
Jeanne van der Wijst, om de SCMH-klok, behorende bij het 60-jarig jubileum van Martien, te
overhandigen. Zoals bij eenieder bekend, heeft Martien in zijn periode bij SCMH heel veel
voor de vereniging betekend. Ooit is hij eens begonnen als jeugdleider en vanaf 1974 heeft
hij 21 jaar in het hoofdbestuur gezeten, waarvan 20 jaar als voorzitter. Daarna heeft hij aan
de basis gestaan van de Supportersclub, waarbinnen hij de draaiende motor was! Een
SCMH-man in hart en nieren. Jeanne was zeer vereerd met deze bijzondere klok, welke een
mooi plekje zal krijgen in haar Udense appartement.
Foto Jeanne en Will
Afsluiting seizoen jeugdafdeling
Op zaterdag 3 juli gaan onze jeugdleden, van korfbal en van voetbal, tezamen het seizoen
afsluiten. De dag is voor de spelers en speelsters van de KangoeroeKlup, korfbal E t/m A,
voetbal JO7 t/m JO19 en voetbal MO17. Hiervoor heeft men zich reeds moeten aanmelden.

Men wordt om 9.45 uur verwacht op het sportpark. Er staan enige leuke en hilarische spellen
op het programma, maar hier doen we geen mededelingen over. Die moeten een verrassing
blijven. We wensen iedereen veel succes én veel plezier.
Oude consumptiebonnen
Wederom wordt de geldigheid van de oude consumptiebonnen verlengd. Deze zijn nu geldig
tot en met 1 januari 2022 tijdens de Nieuwjaarsreceptie.
Doelshoppen
Reeds verschillende jaren haalt SCMH een extraatje binnen via het doelshoppen. De eerste
jaren was dit een actie van de korfbalvereniging. Sinds vorig jaar is de voetbalafdeling hierin
mee gaan doen. Tot en met vorig jaar zijn er 375 aankopen goedgekeurd, waarvoor SCMH
€638,87 op haar rekening kreeg bijgeschreven. Binnenkort komt hier nog eens €110,00 bij.
Wanneer je van plan bent om online aankopen te doen voor bv de komende zomervakantie
of het EK voetbal, denk dan aan doelshoppen. Voor een nieuwe tv, ga naar Mediamarkt of
Coolblue; een nieuw boek bij bol.com; zwemkleding bij de Hema; sportkleding bij Decathlon;
een kaartje vanuit je vakantieadres via Greetz of een hapje eten via Thuisbezorgd.nl. Dit zijn
zo enkele webshops, waarbij je SCMH kunt steunen door de inkopen te doen via
doelshoppen.nl.
Heise Krant-bijdrage op site
De maandelijkse bijdrage van SCMH wordt sinds enige maanden ook op de SCMH-site
gepubliceerd. Scroll op de startpagina naar beneden en onder het kopje INFORMATIEF vind
je de kopij van SCMH.

Korfbal
Als gevolg van de versoepelingen heeft de KNKV voor de jeugd t/m 17 jaar voor drie
zaterdagen een buitencompetitie georganiseerd. Dit betekent dat er regionaal enige
wedstrijden uit en thuis worden gespeeld. De resultaten zijn niet belangrijk. Het gaat er om
dat de meiden weer lekker kunnen korfballen tegen leeftijdsgenootjes van andere
verenigingen. Wellicht dat derhalve dan ook geen standenlijst wordt bijgehouden. Misschien
dat de uitslagen nut hebben bij de competitie-indelingen voor het volgende seizoen.
Onze speelsters en hun leidsters/trainsters waren uiteraard blij, dat hen deze korte
competitie nog geboden werd. Hopelijk spelen we volgend seizoen weer een normale
competitie, zowel buiten als binnen! Dit geldt als vanzelf ook voor de senioren, midweek en
recreanten.
De indelingen voor het nieuwe seizoen staan op de SCMH-site. Het ledenaantal van de
korfbalafdeling loopt iets terug, waardoor SCMH start met vier seniorenteams, vier
jeugdteams en een welpenteam. Daarnaast uiteraard de KangoeroeKlup (het jongste grut
van de club) en het G-team.
KangoeroeKlup / G-team
De KangoeroeKlup werd dit jaar goed bezocht door zowel jongens als meisjes. Veel leden
die de leeftijd hebben gehaald van 5 of 6 jaar stromen door naar het korfbal of naar het
voetbal binnen SCMH. Er zijn ook SCMH-leden die eerst hun zwemdiploma gaan halen. Ook
dit heeft wat vertraging opgelopen door het coronajaar. Het nieuwe welpenteam gaat
rekening houden met het indelen van de wedstrijdjes ivm die zwemlessen, zodat korfbal en
zwemles makkelijk gecombineerd kan worden. We hopen de leden die even een pauze
nemen ivm zwemles, daarna weer bij SCMH te kunnen verwelkomen.

Het G-team heeft helaas geen toernooien meer kunnen spelen. Gelukkig blijft iedereen lid en
er is zelfs een nieuw lid bijgekomen. We hopen dat het nieuwe seizoen ze weer volop
sportplezier gaat brengen. De trainsters Elle en Loes hebben er in ieder geval erg veel zin in!
De trainsters en coaches voor het volgende seizoen zijn bijna rond. We zoeken nog even
door, maar wellicht bij het uitkomen van deze krant is de vacature ingevuld. Laten we het
hopen!
Kunstgrasveld
De gemeente is inmiddels begonnen met de aanleg van het kunstgrasveld voor de
korfbalafdeling. Vóór aanvang van het nieuwe seizoen zal dit gereed zijn. De bedoeling is dat
alle korfbaltrainingen en –wedstrijden op het kunstgras gaan plaatsvinden. Alleen de
KangoeroeKlup zal geen gebruik maken van dit veld.
Start trainingen seizoen 2021-2022
Zaterdag 14 augustus: selectieteams
Maandag 30 augustus: jeugdteams
Woensdag 8 september: G-team
Maandag 13 september: KangoeroeKlup
Midweek en recreanten nog niet bekend.
Groot jeugdkorfbaltoernooi Mariaheide
Voor de teams Welpen t/m de B zal op zaterdag 4 september het jaarlijkse korfbaltoernooi
georganiseerd worden. Vorig jaar kon dat vanwege corona niet doorgaan. Dit toernooi wordt
gespeeld ter voorbereiding op de nieuwe competitie, die waarschijnlijk op zaterdag 11
september start.
Oefenprogramma SCMH
Op dit moment is er nog geen oefenprogramma bekend voor de selectie van de
korfbalafdeling. Hierover zal men via andere wegen geïnformeerd worden.

Voetbal
Bij de KNVB lagen de indelingen en het programma voor de Regio-cup voor de jeugd t/m 17
jaar al kant en klaar op de plank. Na de persconferentie werden ze uit het stof gehaald en
verspreid onder de verenigingen. Op de vier zaterdagen van juni werden (enigszins) tegen
verenigingen uit de regio wedstrijden gespeeld. Hoewel de uitslagen moesten worden
gemeld aan de KNVB via de wedstrijdenapp, werden geen standenlijsten bijgehouden.
Waarschijnlijk wil men deze gebruiken voor de indelingen voor het komende seizoen.
Voor de spelers en speelsters, leiders en trainers was dit dan nog een leuke afsluiting van
een bijzonder vreemd seizoen. Eentje, die we nooit meer hopen te krijgen! Volgend jaar
verwachten we ook met de senioren en de Vrouwen 30+ weer gewoon lekker te kunnen
voetballen. En dat dan het gehele seizoen!
De teamindelingen zijn inmiddels gemaakt, maar hebben nog een voorlopig karakter. Vooral
bij de jeugdafdeling kan e.e.a. nog aangepast worden. SCMH begint met vijf seniorenteams,
een zaterdagveteranenteam, één team van Vrouwen 30+, tien jeugdteams en, sinds dit
seizoen, een Plusteam. Deze indelingen staan op de site.
Kennismakingsdagen jeugdafdeling

In juni heeft de jeugdafdeling van SCMH een 4-tal kennismakingsdagen georganiseerd. Op
deze avonden konden nieuwe leden van tussen de 5 en 18 jaar kennis komen maken met de
voetbalsport. Enige nieuwe leden hebben zich aansluitend aangemeld als lid.
De dag van 12 juni werd vanwege de Regiocup-wedstrijden verschoven naar zondag 13 juni.
Deze viel samen met de Nationale Voetbaldag/Oranjefestival. Hieraan namen 64 kinderen
deel en werd alles in goede banen geleid door 10 vrijwilligers onder supervisie van de
Jeugdcommissie. Mede door het goede weer en de enthousiaste deelnemers werd het een
bijzonder geslaagde dag. Allen dank daarvoor!
Vacatures jeugd
Inmiddels staan de teamindelingen van de jeugd op de site. M.b.t. leiders en trainers zijn er
enige open plekken. De jeugdafdeling zou deze uiteraard zeer graag op korte termijn
ingevuld zien worden. Welke enthousiastelingen voelen zich geroepen om een van deze
functies/taken te gaan vervullen. Mensen die belangstelling hebben, kunnen zich melden bij
voorzittertcj@scmh.nl.
Wedstrijden tegen de ouders
Indien de versoepelingen het toelaten, zullen in de laatste week van de trainingen, dus
vanaf 28 juni, enige wedstrijdjes tussen de pupillen en hun vaders of moeders gespeeld
worden. We hopen dat de weersomstandigheden zijn net als nu en dat er enige leuke
wedstrijdjes gespeeld worden. En jongens/meisjes… laat jullie ouders maar eens een poepie
ruiken!
Start trainingen seizoen 2021-2022
Zondag 8 augustus: selectieteams
Maandag 30 augustus: jeugdteams
Dinsdag 31 augustus: lagere teams
Oefenprogramma SCMH
Voor de selectie van SCMH staan de volgende oefenwedstrijden op het programma.
Dinsdag 17 augustus
VOW – SCMH (?)
Zondag 22 augustus
SCMH – Avesteyn (13.00 uur)
Zaterdag 28 augustus
FC Schadewijk – SCMH (17.00 uur)
Donderdag 2 september
Constantia – SCMH (?)
WHV 2 – SCMH 2 (19.30 uur)
Slot
Dit waren voor SCMH de laatste berichtgevingen van dit bewogen seizoen. In juli verschijnt
er geen Heise Krant. Maar in augustus zijn we er weer met informatie omtrent het nieuwe
seizoen en andere zaken. In de tussentijd wordt eenieder via de site en teamapps
geïnformeerd. We wensen alle leden en vrijwilligers een heel fijne vakantie toe en tot
augustus.

