De Carnavalsfeestelijkheden zijn voor 2022 alweer voorbij. Gelukkig werden vele
coronaregels versoepeld en met het Aftrapbal in onze kantine werd een heel gezellig Heis
carnaval geopend. Nu dat allemaal achter de rug is, wordt er weer serieus aan korf- en
voetbal en aan bijkomende zaken gedacht. Zonder rugdekking van Mark Rutte kondigde
Ernst Kuipers in de laatste persconferentie aan, dat er weer meer mogelijk zou zijn. Heel
veel meer zelfs! Veel maatregelen werden per direct, of op korte termijn, ingetrokken. Voor
de sport had het uiteraard ook gevolgen en er kwamen veel vrijheden: anderhalve meter
hoefde niet meer, de mondkapjes gingen in de kast en de CTB-check behoorde ook tot het
verleden. Voor veel verenigingen, waaronder zeker ook SCMH, een hele opluchting, want
het was steeds een heel geregel om het allemaal rond te krijgen. Vooralsnog behoort alles
nu tot de verleden tijd!
Het actief sporten ging al die tijd overigens gewoon door. Eerst met inachtneming van de
regels; daarna zonder bijkomende regels. Hopelijk komt nu niet nog eens een vreemde
variant om de hoek kijken, waardoor we weer van vooraf aan kunnen beginnen. Laten we er
voor duimen! Voor de toekomst ziet het er in ieder geval goed uit.
Met carnaval waren onze teams, zowel korfbal als voetbal, allemaal vrij, behalve het eerste
team van de voetbalafdeling. Voor dit team stond de ontmoeting met koploper Cito op het
programma. Nadat deze eerst was verplaatst, volgde alsnog een afgelasting vanwege het
weer. De volgende wedstrijd, tegen Achilles Reek, werd dan weer afgelast vanwege vele
besmettingen in Reek. Ook al is er versoepeld: corona is zeker nog niet uit onze
samenleving. Daarna was er een nieuwe poging tegen Cito, maar ook die ging niet door en
werd FC de Rakt plots de eerstvolgende opponent.
De dames 1 van het korfbal doen het goed. Halverwege dit aangepast seizoen bezetten ze
de eerste plaats. Mooie vooruitzichten voor het einde van dit binnen-seizoen.
Verlenging contracten hoofdtrainers
De mondelingen toezeggingen waren reeds gedaan, maar het officieel ondertekenen van de
contracten was nog niet gebeurd. Medio februari hebben Henk van Hoof (korfbal) en Stan
Vos (voetbal) hun krabbel onder de overeenkomsten voor seizoen 2022-2023 gezet.
Namens SCMH ondertekende voorzitter Will Kemps de contracten. Beide afdelingen, én het
bestuur, waren zeer tevreden over het functioneren van de trainers. Henk en Stan, op hun
beurt, waren zeer blij met hun verblijf in Mariaheide en hun samenwerking met de selecties.
Niets stond voor hen een langer verblijf bij de vereniging in de weg, waardoor snel
consensus was bereikt. SCMH wenst beide heren wederom veel succes toe.
Foto’s Henk en Stan (met Will)
Afmelden als lid
We verzoeken actieve leden, die van plan zijn na dit seizoen te stoppen (wat we overigens
niet hopen), om zich vóór 1 april via het formulier op de site (onder de link Lidmaatschap) af
te melden als lid. Een afmelding via leider, trainer of ander lid is niet geldig!

Korfbal
Na een overwinning en een gelijkspel stond voor SCMH wederom een thuiswedstrijd op het
programma. Hiervoor kwam Springfield naar de Zwijsen-sporthal, de thuishaven van de
Heise dames tijdens de binnencompetitie. De vrouwen uit Hoeven kregen van de Heise trots
een vakkundig lesje in korfballen. Ze moeten vooralsnog nog even goed blijven oefenen,
want ze gingen met een 15-8 nederlaag terug naar huis. Door deze resultaten bezet SCMH
halverwege deze reeks de eerste plek op de ranglijst. Na een weekje carnavalsrust begon
het programma weer tegen de dames van Springfield. Mooi moment om te kijken, of ze van

de vorige les wat geleerd hadden. Springfield hád iets opgestoken van de vorige les, wat
voor SCMH een stroeve wedstrijd tot gevolg had. Desondanks ging de zege naar de Heise
dames: 9-6 met de bijbehorende punten. De volgende wedstrijd, uit in Den Dungen tegen
Flash, is een belangrijke. Flash staat 2e en bij winst of gelijkspel kan SCMH de week erna,
thuis tegen Korloo, kampioen worden. De eerste wedstrijd tegen Flash eindigde in een 7-7
gelijkspel. Het zou dus héél spannend kunnen worden. Volgende maand weten we meer!
Jeugdtrainsters
De korfbalafdeling is met spoed op zoek naar enige train(st)ers voor enkele jeugdteams. Ivm
studie zijn enkele jeugdtrainsters gestopt. Belangstellenden kunnen zich melden bij
jeugdkorfbal@scmh.nl (Nicole Heerkens).
Jubileum korfbalafdeling
De viering van het jubileum van het 60-jarig bestaand van het korfbal in Mariaheide zal
plaatsvinden op vrijdag 20 en zaterdag 21 mei. Noteer deze data in je agenda!
Een speciale commissie werkt nog aan de invulling van deze dagen. Voor alle geledingen
van de afdeling zal iets georganiseerd worden en ook de ingebruikname van het
kunstgrasveld zal aandacht krijgen. Komende maanden zal SCMH hier nog op terug komen.

Voetbal
Zoals vorige maand reeds gemeld, begon SCMH de hervatting na het corona-gedoe met een
thuiswedstrijd tegen Festilent: voor de groen-witten altijd een lastige tegenstander. Helaas
dreigde nu het weer roet in het eten te gooien, maar in onderling overleg én met goedkeuring
van de KNVB, kon deze thuiswedstrijd op het kunstgras van Festilent in Zeeland gespeeld
worden. Tegen een sterker Festilent kon SCMH nog enigszins meekomen. Het leverde voor
SCMH echter geen punten op, daar deze met een 3-2 overwinning voor Festilent in Zeeland
bleven. De verschoven wedstrijd (van carnavalszondag naar de donderdag voorafgaande)
tegen koploper Cito werd op het laatste moment vanwege vele regenval afgelast. Jammer,
daar de SCMH-mannen veel zin hadden in deze confrontatie. De maatregelen waren dan
versoepeld, maar corona was nog niet weg. Besmettingen bij Achilles Reek waren de
oorzaak van de afgelasting in Reek. De verschoven wedstrijd tegen Cito werd weer met een
weekje verschoven, zodat medekoploper FC de Rakt de eerstvolgende tegenstander was. In
een tamme wedstrijd, met weinig kansen over en weer, nam FC de Rakt de punten mee naar
Uden. De 0-2 gaf een goede afspiegeling van de wedstrijd weer. SCMH kon zich maar
weinig kansen creëren, zodat de overwinning voor de bezoekers verdiend was. Na drie keer
te zijn afgelast, was de wedstrijd tegen Cito op een donderdagavond de volgende op het
programma, maar daarover volgende maand meer.
VR30+
Vanwege de pandemie hebben de dames van het VR30+-team vorig jaar november hun
laatste voetbalactiviteit gehad, op de trainingen na dan. Maar afgelopen vrijdag 11 maart
mochten ze weer hun maandelijkse toernooitje spelen. Dit keer zelfs op de eigen thuisbasis,
sportpark Spoorzicht. Mede door het mooie weer kwam er best veel publiek op deze
voorstelling af. Veel eigen aanhang, maar ook de bezoekende teams Berghem Sport, FC
Uden, Vorstenbossche Boys en een combinatie van Avesteyn/Heeswijk/WHV brachten
supporters mee. Vanaf 19.30 uur tot ruim 21.00 uur werden enige leuke wedstrijden
gespeeld en alle teams waren redelijk goed aan elkaar gewaagd. Vooral de clash SCMHVorstenbossche Boys werd op het scherpst van de snede gespeeld. Het deed meteen
denken aan de jaren zeventig/tachtig van de vorige eeuw, toen in deze derby steevast op het
randje, en soms/vaak erover, gespeeld werd. Dit keer stond het ook weer bol van de

spanning. Over en weer werden -goede- kansen gemist of waren de keepers een sta-in-deweg. Deze sportieve wedstrijd eindigde in 0-0 en daar had iedereen vrede mee. Nieuwe
sponsor Agri Service, in de persoon van Dennis van Duijnhoven, was uiteraard van de partij
én vereerd dat deze dames met zijn bedrijfsnaam hun toernooitjes gaan spelen. Verder zijn
de dames zeer blij met hun leider/trainer Sander de Wit, die hen de fijne kneepjes van de
voetbalsport bijbrengt. En mét succes, want er is zeer zeker vooruitgang zichtbaar. In de
kantine werd het toernooi nog eens dunnetjes overgespeeld. Onderstaande teamfoto is
gemaakt door clubfotograaf Henriëtte Rovers, met links leider/trainer Sander en rechts
sponsor Dennis.
Foto 30+-team
Trainer JO14
Vorige maand hadden we een oproep voor een trainer voor de JO17 (nog niet ingevuld!).
Deze keer is er eentje voor een trainer voor de JO14 op maandag (18.30-19.45 uur). Ook nu
kunnen belangstellenden zich melden bij voorzittertcj@scmh.nl (Harrie Raaijmakers). SCMH
hoopt dat beide vacatures zsm worden ingevuld.
Pupillencursus
Op dit moment vindt bij SCMH een pupillencursus plaats. Hieraan nemen 14 (potentiële)
leiders/trainers van onze vereniging deel. Door cursusleiders van de KNVB worden ze op
deskundige wijze opgeleid tot leider/coach of trainer voor de pupillenteams. Alle facetten, die
voor deze groep van belang zijn, komen aan de orde. Op woensdag 8 juni is de laatste dag
van deze cursus. Er zal dan speciale aandacht zijn voor de afsluiting van deze cursus.
Vragenlijst senioren
Net als bij de seniorenafdeling van het korfbal is ook onder de seniorenteams voetbal een
vragenlijst verspreid. Hierin wordt de tevredenheid van de spelers en speelsters gepolst,
alsmede ook de bereidheid tot vrijwilligerswerk voor de vereniging. Velen hebben inmiddels
het formulier ingevuld en teruggestuurd. Graag een verzoek aan de anderen om dit alsnog te
doen.

