SCMH 1 voetbal heeft wederom gestunt! Nadat het eerst als winnaar uit de poulefase kwam
en 3e-klasser EGS’20 opzij zette, heeft het nu tweedeklasser Sparta’25 uit de beker
gebonjourd. Na een fraaie 1-1 na 90 minuten, namen onze mannen de strafschoppen beter.
In de wedstrijd stond keeper Jonne Nooijen garant voor enige fraaie reddingen. De kopie van
de Van Gaal-actie, om de keeper bij een penalty-reeks te vervangen, bleek goed uit te
pakken. Dave van Doorn kon een normaliter trefzekere speler van Sparta’25 van het scoren
houden. De Heise pingelaars scoorden alle vijf, waardoor verlenging van het bekeravontuur
een feit was. De volgende wedstrijd, met Schijndel als tegenstander, werd vanwege corona
uitgesteld. Zo ook de competitiewedstrijden tot aan de winterstop. Dit geldt dan weer niet
voor de B-categorie en voor de jeugd. Een vreemde regeling.
Bij het korfbal is de zaalcompetitie stilgelegd. Het eerste team was de eerste wedstrijd
speelvrij en stond dus nog zonder punten. Er komt een nieuwe indeling, die ergens in januari
gaat beginnen. Vreemd genoeg mogen geplande wedstrijden wel als oefenwedstrijden
gespeeld worden. De jeugdwedstrijden gaan wel door volgens het programma. De Midweek
speelt (na 17.00 uur!!) daarentegen dan weer niet.
De aanleg van het kunstgrasveld vordert gestaag. De verharding, die het veld omzoomt, is
inmiddels gelegd en de ondergrond voor de grasmat is aangebracht. De palen voor de ledverlichting zijn geplaatst. De lampen en het aansluiten volgt nog. De groene kunstgrasmat is
aansluitend gelegd en de contouren van het resultaat middels de belijningen worden al
enigszins zichtbaar.
Wat de nieuwjaarsreceptie en de huldiging van de jubilarissen betreft, houdt SCMH nog even
pas op de plaats. Het wacht de eerstvolgende persconferentie (14 dec.) af en zal via site en
andere social media de leden en andere belangstellenden over de invulling informeren.
Coronamaatregelen
Om gevolg te geven aan het dringende verzoek om de regels mbt het corona zo goed en
kwaad als mogelijk op te volgen, heeft SCMH besloten om bij de ingang naar kantine en
kleedlokalen een coronacheck uit te voeren. Hiervoor zijn verschillende leden/vrijwilligers
benaderd en gelukkig hebben enigen hun medewerking toegezegd. Wat leden betreft, was
een oproep gedaan aan geblesseerde spelers, of zij wilden meedraaien in het rooster met
blokken van 2 uur. Helaas kwam hier geen respons op, wat wij zeer betreuren. Op deze
manier konden actieve leden toch nog hun bijdrage leveren aan het vrijwilligerswerk binnen
de vereniging. Wanneer deze regels langer aanhouden, hopen we niet tevergeefs een nieuw
beroep op hen te mogen doen. Eind november heeft het bestuur overigens besloten om de
kantine voor minimaal 3 weken te sluiten. Hierdoor hoefden alleen spelers gecheckt te
worden, daar publiek sowieso al niet welkom was.
Oud-kantinebeheerder Harrie Wijgergangs overleden
In de avonduren van woensdag 1 december is Harrie Wijgergangs sr. overleden aan corona.
Harrie was in de jaren 90 van de vorige eeuw was, samen met zijn Netty, beheerder van de
kantine van SCMH. In 2001 hebben zij afscheid genomen van SCMH. Bij de
voetbalvereniging was Harrie een markant figuur. Hij had voor iedereen een luisterend oor
en enkele van zijn gevleugelde uitspraken doen nu nog de ronde. Bij Harrie was het altijd
‘gezellig op de camping’ en een bestelling: ‘komt binnen een kwartier’! Harrie is 85 jaar
geworden.
Bijzondere sponsor Hans van Asseldonk overleden
Op dinsdag 7 december is Hans van Asseldonk op 65-jarige leeftijd overleden. Hans was
een bijzondere sponsor voor de vereniging. Op een speciale manier droeg hij SCMH een

warm hart toe. Jarenlang heeft er door zijn steun een gerenommeerde keeper op doel
gestaan bij de finale van de penaltybokaal van de jeugd. In 2016 heeft Hans een mooie
schenking gedaan als ‘kers op de taart’ na een bijzonder geslaagde grootse dienstenveiling.
Bij zijn afscheid als directeur/eigenaar van GEGE Machinebouw heeft hij de ontvangen
donaties geschonken aan Attacus uit Veghel en aan SCMH. Twee verenigingen, die hem na
aan het hart stonden. Daarnaast was er een speciale cheque van Hans en Maria privé. Deze
geste werd zeer gewaardeerd door SCMH.
Hans kon zijn ziekte niet overwinnen, maar ‘heeft zijn leven geleefd en gevierd’!
Rikken
Vanwege corona is de tweede rikavond (november) helaas niet doorgegaan. Voor december
staat deze nog wel op het programma, maar het blijft even afwachten of deze al dan niet
doorgaat. Zie hiervoor de site!
Op 17 januari in het nieuwe jaar gaan we, uiteraard wederom in afwachting wat wel en niet
mag, de volgende kaartavond houden. Het kaarten begint om 20.00 uur. Bij binnenkomst
krijgt met een kop koffie/thee, waarvoor men dan €2,50 betaalt. Dit is dan tevens het
inschrijfgeld. Op de avond zijn verder enige leuke prijsjes te winnen. Iedereen is welkom.
De Plus-actie
De actie, welke door de Plus Uden op touw is gezet, heeft voor SCMH €489,19 opgebracht.
Een mooi bedrag, waarvoor wij allen die een aandeel hierin hebben gehad, hartelijk willen
danken.
Wens
Het SCMH-bestuur wenst iedereen fijne Kerstdagen, een gezellige en veilige
Jaarwisseling en een gezond en sportief Nieuwjaar. De maatregelen vanwege het
coronavirus lopen ons nu even voor de voeten, maar we hopen iedereen in 2022 weer
gezond en wel terug te zien bij onze sportwedstrijden.

Korfbal
Onze dames zijn eind november met de zaalcompetitie begonnen. Deze start geldt voor alle
teams, met uitzondering van het eerste en met uitzondering van de Midweek-teams. De MWteams spelen na 17.00 uur en dat is tegen de regels. Zij spelen dus niet. Het eerste team
was op deze eerste dag al vrij vanwege de kleine poule. Na deze dag heeft de korfbalbond
het wedstrijdkorfbal echter stilgelegd en worden er nieuwe indelingen gemaakt. Hiermee wil
de bond dan in januari starten. De voor nu geplande wedstrijden mogen echter wel als
oefenwedstrijd gespeeld worden. Dit heeft alles te maken met het niet kunnen trainen. De
KNKV vindt het onverantwoord om dan toch voor de competitie te spelen.
De eerste (oefen-)wedstrijd was tegen Korloo. Na afhankelijk gelijk op te gaan tot 4-4, zette
SCMH een sprintje en won uiteindelijk met 10-5. Ook al tellen de punten niet, toch een mooie
opsteker. De volgende wedstrijd zouden er sowieso geen punten behaald kunnen worden,
maar tegenstander Nijnsel wilde er geen oefenpartij van maken, zodat er niet gespeeld werd.

Voetbal
Het voetbal begon deze periode met de bekerwedstrijd tegen tweedeklasser Sparta’25 uit
Beek en Donk. De bezoekers konden het klasse-verschil niet in doelpunten uitdrukken en
stond er na de 90 minuten een, voor SCMH, mooie 1-1 op het scorebord (van veld 3). Men

ging meteen over tot de strafschoppenserie. Hiervoor trok spits Dave van Doorn de
handschoenen aan. Deze zet betaalde zich uit, daar Dave één 11-meter van Sparta’25 wist
te keren. SCMH benutte alle vijf de pingels en de overwinning was een feit. Uit naar
Schijndel zou de volgende bekerontmoeting gaan worden (19 december). Deze is echter
uitgesteld.
Voor de competitie ging de strijd ook verder. SES uit Langenboom kwam op bezoek. Met de
rust, 1-0 voorsprong, leek er geen vuiltje aan de lucht. In de tweede helft zette SES een
tandje bij en kwam via een pingel langszij. Daarna scoorde het nog twee keer, zodat op
basis van de tweede helft, de 1-3 verwinning voor SES terecht was. Hierna op bezoek bij
Siol in Katwijk. SCMH had de gehele wedstrijd het betere van het spel en won dik verdiend
met 0-3. Hiermee maakte het weer een sprongetje naar boven op de ranglijst. De nieuwe
maatregelen mbt het corona gooiden vooralsnog voor het verdere verloop roet in het eten.
Daar er niet meer getraind mocht worden na 17.00 uur, en eerder geen optie is voor bijna
alle verenigingen, heeft de KNVB de wedstrijden uit de A-categorie uit het programma
geschrapt. In ieder geval tot de winterstop. Hoe het verder gaat lopen, is en blijft vooralsnog
een vraag. Wellicht pas na de winterstop verder, dus januari. Het vaandelteam heeft hierdoor
een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld in Nijmegen tegen FC Kunde. De trainer hiervan
is een bekende van Stan en de contacten en afspraken waren vlug gemaakt. FC Kunde was
geen FC Knudde en de zeer jonge garde van SCMH ging met 10-1 de boot in. Ondanks
deze uitslag toch een leerzame wedstrijd voor de Heise jongens.
De B-categorie en de jeugd mogen wel doorspelen tot de winterstop. Voor het
zaterdagveteranenteam is de winterstop al begonnen. Voor hen dus geen gevolgen. De
senioren trainen niet en voor de jeugd zijn mogelijkheden gezocht om einde middag te gaan
trainen ipv na 18.00 uur. Dit is allemaal via de teamapps gecommuniceerd.
Contractverlenging Stan Vos
SCMH is met hoofdtrainer Stan Vos overeengekomen, dat hij ook seizoen 2022-2023 voor
de Heise selectiegroep zal staan. Het wordt zijn tweede seizoen bij de Heise trots op
voetbalgebied. Beide partijen waren meer dan tevreden over de samenwerking, waardoor
een langer verblijf van Ossenaar Stan in Mariaheide snel beklonken was. Ook de
spelersgroep en verdere staf zijn zeer te spreken over de aanpak van Stan. Zij allen zijn
verheugd, dat hij in ieder geval nog minimaal één seizoen zal blijven. Uiteraard wensen we
Stan -wederom- veel succes en plezier toe bij SCMH voetbal.

