Welkom (terug) bij SCMH! (foto van Henriëtte Rovers) Dat was de slogan, die seizoen 20202021 uitluidde en waar SCMH veel positief respons op kreeg. Vanaf zaterdag 26 juni waren
naast de jeugd ook ouderen weer welkom op het sportpark. Enige restrictie was nog wel de
1,5 meter, maar daar was mee te leven. SCMH pakte meteen door en nodigde iedereen uit
voor een bezoekje aan sportpark Spoorzicht. De keuken van de kantine zat dan wel midden
in een verbouwing, maar hier werd een mooie oplossing voor gevonden. Als aan de zijlijn bij
het schaatsen, werd een koek- en zopietent opgebouwd, zodat er toch een droogje en natje
verkrijgbaar was. Er waren meerdere thuiswedstrijden bij zowel korfbal als voetbal en veel
ouders en andere belangstellenden kwamen een kijkje nemen naar de verrichtingen van
hun/de sporters. Een leuke geslaagde dag als officieuze afsluiting van het seizoen. In de
laatste week van de trainingen waren er nog verschillende ouder-kind-wedstrijden, die
nagenoeg elk jaar op het programma komen. De allerlaatste activiteit was de
seizoenafsluiting van de jeugdafdelingen, welke gezamenlijk gehouden werd. Met enige
hilarische en leuke spelletjes in teamverband, waarin de verbroedering van korfbal met
voetbal ‘n thema was, werd afscheid genomen van seizoen 2020-2021.
Foto welkom
En dan komt het nieuwe seizoen, 2021-2022. Het bestuur, alle actieve sporters, vrijwilligers
en supporters hopen van harte dat het eindelijk weer eens een normaal seizoen gaat
worden. Dit na twee halve seizoenen, waarin men weinig aan officiële wedstrijden toekwam.
Maar dat is geweest en nu gaan we er allemaal weer voor.
De voorbereidingen waren als de jaren voorheen. De teamindelingen waren bij sommige
leeftijdsgroepen best een puzzel. Dit onder meer door groot aanwas van nieuwe spelers
(voetbal) of door veel sporters die zijn afgehaakt (korfbal). Daarnaast moesten alle teams
voorzien worden van trainers en leiders. Ook hier waren enige lastige uitdagingen. Bij het
jeugdvoetbal zijn nog enkele open plekken, die de jeugdcommissie graag ingevuld ziet
worden. Belangstellenden kunnen zich melden via voorzitterTCJ@scmh.nl.
Bestuurswisselingen
Na het afgelopen seizoen zijn er enige bestuurswisselingen doorgevoerd. Secretaris Rick
van den Biggelaar (aftredend en niet herkiesbaar) heeft het stokje overgedragen aan Femke
van der Velden. Het hiaat wat hierdoor bij de commissie jeugdvoetbal is ontstaan, wordt
ingevuld door Willem Maas. Deze beide benoemingen zullen tijdens de komende ALV door
de leden bekrachtigd moeten worden. Daarnaast stopt Lisa van Berlo als voorzitter van de
commissie seniorenkorfbal (vanwege studie). Voor haar is nog geen opvolger/ster gevonden.
Bedankje D-jeugd korfballen
De meisjes van het D-team van de korfbalafdeling hebben eind vorig seizoen een bijzonder
leuk bedankje (mét foto) naar het bestuur gestuurd voor de inzet gedurende het seizoen. Met
hen gaan we ‘op naar het nieuwe seizoen’. Hartstikke leuk meiden, bedankt!
Verbouwing keuken
De verbouwing van de keuken verloopt voorspoedig, al dreigde de brand bij C&S roet in het
eten te gooien. Gelukkig kon Dave nog geregeld krijgen dat de inbouwkeuken tijdig geplaatst
kon worden. Complimenten en dank hiervoor. Voor het overige hebben we een beroep
kunnen doen op enige vaklui (uit de vereniging) en een aantal vrijwilligers. Zij hebben, naast
de activiteiten in de keuken, ook in de kantine enige aanpassingen gedaan. In de uitgave van
september komen we hier uitgebreider nog op terug.
Foto keuken
Interne competitie

De laatste twee seizoenen is er van een interne competitie niet veel gekomen. Komend
seizoen zal alles anders zijn (hopen we)! De dames korfbalsters en heren voetballers gaan
tezamen weer deelnemen aan de interne competitie. Deze is ingedeeld in drie periodes. De
eerste loopt vanaf begin seizoen (is 5 september) t/m 7 november. Dan gaan de korfbalsters
naar binnen en start de 2e periode. Op 3 april is de binnencompetitie korfbal ten einde. De
laatste periode loopt dan van 10 april t/m einde seizoen (26 juni inclusief inhaalwedstrijden).
Als vanzelfsprekend wensen we alle teams veel succes toe.
Vrijwilligersavond
Na een jaar van afwezigheid (corona) komt de vrijwilligersavond weer op de agenda. Deze
staat nu gepland voor vrijdag 29 oktober a.s. De betrokkenen krijgen hiervoor een
uitnodiging. Wel willen we alvast melden, dat er ook weer een Vrijwilliger in het zonnetje
gezet zal worden. Oproep aan eenieder om hiervoor personen voor te dragen. Stuur een
mailtje naar voorzitter@scmh.nl of secretaris@scmh.nl.
Algemene ledenvergadering met financiële verantwoording
De algemene ledenvergadering over seizoen 2020-2021 zal plaatsvinden op maandag 8
november a.s. Vooralsnog in de kantine. Naast de reguliere ALV zal op deze avond ook de
financiële verantwoording over hetzelfde seizoen plaatsvinden. Uitnodigingen worden per
mail aan de leden toegezonden.

KORFBAL
Het korfbalseizoen begint met het grote jeugdkorfbaltoernooi bij onze eigen vereniging. Al
reeds vele jaren (meer dan 40!) wordt dit toernooi georganiseerd. Helaas heeft de
toernooicommissie korfbal vanwege de pandemie een jaar pas op de plaats moeten maken.
Dit jaar gaat ze er weer voor en de organisatie is inmiddels in volle gang. Het toernooi staat
gepland voor zaterdag 4 september. Zoals zich nu laat aanzien, zullen 60 teams komen
deelnemen, waaronder uiteraard onze eigen jeugdteams. Allemaal veel succes!
Korfbalclinic
De KNKV geeft op woensdagavond 8 september bij SCMH een clinic: ‘Training geven: de
basis’. Trainers leren op deze avond de basis van het training geven. De speelsters van C1
en D1 nemen deel aan deze bijzondere training. Als deelnemers aan deze clinic hoopt
SCMH alle trainsters en coaches te zien. Daarnaast zijn ook de A-jeugd, seniorenleden en
ouders zeer welkom. We wensen allen veel succes.
Teams korfbalafdeling
SCMH neemt dit seizoen deel aan de competitie met de navolgende teams: SCMH 1, SCMH
2, SCMH A1, SCMH C1, SCMH D1 en SCMH E1. Daarnaast is er een midweek-team, een
recreanten-team, een welpen-team, een G-team en de KangoeroeKlup.
De selectie staat voor het tweede seizoen onder leiding van Henk van Hoof. Hij wordt hierbij
geassisteerd door Harrie van der Geld, die o.a. de coaching van het tweede team voor zijn
rekening neemt. Harrie is bij SCMH begonnen als hoofdtrainer. Nadat hij hiermee is gestopt,
is hij bij SCMH korfbal blijven hangen. In totaal al ruim 12,5 jaar. Een mooie tijd. Voor SCMH
is het echter geen jubileum om bij stil te staan. Wellicht dat de dames iets voor Harrie in
petto hebben (of hadden).
Kunstgrasveld
Helaas heeft de gemeente haar toezegging niet kunnen nakomen, dat vóór aanvang van het
nieuwe seizoen het kunstgrasveld er zou liggen. De aanbesteding aan een aannemer nam
meer tijd in beslag dat was verwacht. Dit betekende dat er in juni niet begonnen kon worden.

In overleg met SCMH is nu besloten om met de werkzaamheden te starten, wanneer de
korfbaldames naar de zaal verkassen voor de binnencompetitie. Vooralsnog zullen er
derhalve aan het gebruik van de velden geen veranderingen komen. Korfbal traint en speelt
op de rechterhelft van veld 3 en de voetbal kan gebruik maken van de linkerhelft van veld 3.

VOETBAL
Onverwacht afscheid van Tom van Dalen.
Geheel onverwacht heeft trainer/coach Tom van Dalen de vereniging laten weten, dat hij
stopt bij SCMH. Een mededeling, die bij SCMH niemand had zien aankomen, mede daar hij
zijn woord voor een derde seizoen al gegeven had. Hij was benaderd door een andere
vereniging waar naar zijn mening betere vooruitzichten waren. Dat zal de toekomst echter
moeten uitwijzen. In een laatste gesprek heeft hij zijn besluit toegelicht. SCMH is
teleurgesteld, maar wenst Tom veel succes bij zijn nieuwe vereniging.
Nieuwe hoofdtrainer Stan Vos
Door het vertrek van Tom is SCMH naarstig op zoek gegaan naar een opvolger. Op de
advertentie op Kliknieuws kwam enig respons. Na de gebruikelijke gesprekken heeft het
bestuur de keuze laten vallen op Stan Vos uit Oss. Hij is 23 jaar en zit vanaf 2018 in het
trainersvak. Tot nu voornamelijk ervaring opgedaan bij jeugdteams, variërend van JO13 tot
JO19. Daarnaast heeft hij de afgelopen twee corona-seizoenen aan het roer gestaan bij
DESO uit Oss. Vorig seizoen is hij, in het kader van zijn stage, assistent-trainer geweest bij
het zaterdagteam van JVC Cuijk. Stan is sinds vorig seizoen in het bezit van het UEFA Blicentie. Beide partijen hebben veel vertrouwen in een goede samenwerking. Stan wil zowel
het team als de spelers individueel nog meer ontwikkelen, waarbij hij het plezier in de sport
zeker niet uit het oog zal verliezen.
Foto Stan/Will
Teams voetbalafdeling
De voetbalafdeling bestaat uit de navolgende teams: SCMH 1, SCMH 2, SCMH 3, SCMH 4,
SCMH 5, zaterdagveteranenteam, Vrouwen 30+-team, JO17, MO17, JO14, JO13-G, JO11,
JO10, JO9 groen, JO9 wit, JO8 groen, JO8 wit, JO7 en een Plus-team.
Competitie-indeling SCMH 1
Het vaandelteam van de voetbalafdeling speelt seizoen 2021-2022 in de 4e klasse H. Binnen
deze klasse kent het slechts twee derby’s: Vorstenbossche Boys en FC de Rakt. De andere
teams zijn allen van verenigingen, waartegen SCMH de laatste seizoenen in
competitieverband al eens heeft gespeeld.
De volledige indeling is: Achilles Reek, Cito, Festilent (Zeeland), Gassel, Herpinia, Juliana
Mill, NLC’03 (Lith), FC de Rakt (Uden), SCMH, SES (Langenboom), SIOL (Cuijk), Vesta’19
(Demen/Ravenstein), Ulysses (Megen) en Vorstenbossche Boys.
Beker-indeling SCMH 1
Voor de bekercompetitie neemt SCMH 1 het komend seizoen (3 wedstrijden in september)
op tegen ASV’33 (Aarle-Rixtel), Boerdonk en Mariahout.

