Begin deze maand heeft de jaarlijkse Clubdag plaatsgevonden. Op
deze dag worden de sponsoren van de vereniging uitgenodigd. Na
de wedstrijden van SCMH 1 korfbal en SCMH 1 voetbal worden,
onder het genot van een hapje en een drankje, met bestuurs- en
commissieleden op een informele wijze eventuele
sponsoraangelegenheden besproken. SCMH dankt op deze wijze de
sponsoren voor hun (financiële) bijdrage aan de vereniging. Het werd
een gezellige middag, waarin de beste stuurlui (uiteraard) weer aan
de zijlijn stonden!
De korfbalsters van onze vereniging waren de competitie reeds met een overwinning
begonnen. DOT was het slachtoffer. De mannen van de voetbalafdeling konden niet
achterblijven en pakten de punten in hun eerste wedstrijd. Ulysses werd aan de zegekar
gebonden. Met de start van de bekerwedstrijden ging het ook prima. Beide vaandelteams
zijn door naar de tweede ronde. Bij het korfbal speelt men van meet af aan in een knock outsysteem. Verlies, en men ligt er meteen uit. De voetballers spelen eerst in een poule drie
wedstrijden. Overleven ze die, gaan ze verder in het afval-systeem. Korfbal won de eerste
wedstrijd en de voetballers werden eerste in hun poule en beide teams bekeren verder. Mooi
begin in beide bekeravonturen.
De overige korfbal- en voetbalsporters zijn begonnen met hun competities. Dat indelingen
door KNVB en KNKV soms lastig zijn, blijkt wel uit de verschillende uitslagen. Zo is o.a. het
JO14-voetbalteam, op verzoek van SCMH, in een hogere klasse ingedeeld. De voetballers
kregen nagenoeg geen tegenstand in hun oorspronkelijke klasse. Helaas komen in andere
klassen ook nog in het oog springende uitslagen voor.
De keuken is inmiddels helemaal gereed en nu gaat de aandacht naar een nieuw
ventilatiesysteem in de kantine. Dit is een gevolg van de coronapandemie. Een goede
ventilatie is noodzakelijk om de Covid-19 en aanverwante virussen buiten de deur te houden.
Verbondenheid beide afdelingen
Twee afdelingen binnen één vereniging brengt mooie gevolgen met zich mee. Leden melden
zich aan bij de welpen van het korfbal. Maar dat niet alleen. Moeder meldt zich aan voor het
VR30+-team van het voetbal of bij het Midweek-team van het korfbal en vader gaat op de
zaterdag met de Zaterdagveteranen meevoetballen. Bijzondere aanwas van leden.
Algemene ledenvergadering
De ALV van seizoen 2020-2021 vindt plaats op maandag 8 november a.s. In deze
vergadering komen ook de financiën van dat seizoen aan de orde. Verdere (vaste)
aandachtspunten zijn jaarverslag, huishoudelijk reglement en, zeker niet onbelangrijk, de
bestuursverkiezing. De vergadering begint om 20.00 uur in de kantine.
Versterking terreinploeg
Onze ploeg die de terreindienst verzorgt, is op zoek naar enige versterking. Wie wil/kan op
de maandagmorgen vanaf ca. 8.30 uur mee de werkzaamheden aan de materialen en
velden komen uitvoeren.
Sjors Sportief
Begin oktober zijn de Sjorsboekjes weer uitgedeeld. Alle sportaanbieders van de gemeente
Meierijstad willen de kinderen laten kennismaken met sportactiviteiten. Kinderen kunnen
onbeperkt en gratis deelnemen aan deze activiteiten. SCMH heeft deze maanden drie van
deze bijeenkomsten georganiseerd. Na deelname kunnen de kinderen (en hun ouders)
beslissen of ze gaan voetballen, korfballen of misschien een andere sport gaan doen. In april
2022 zal nog een drietal bijeenkomsten georganiseerd worden.

Tegenbezoek Attacus
Bij het afscheid als directeur/eigenaar van GEGE Machinebouw, eind 2019, hebben Hans en
Maria van Asseldonk op een speciale manier aan Attacus en SCMH gedacht; twee
verenigingen die zij een warm hart toedragen. Voor beide clubs hadden ze een leuke
financiële bijdrage. De cheques hiervoor hebben de besturen, voorafgaande aan een
wedstrijd van de Veghelse basketbalvereniging, in januari 2020 in ontvangst genomen.
Enkele bestuurders van SCMH werden bij Attacus gastvrij ontvangen. Meteen is toen ook de
afspraak gemaakt, dat een delegatie van Attacus een tegenbezoek aan Mariaheide zou
brengen. Vanwege corona is dit steeds niet mogelijk geweest, maar op 24 oktober jl was het
dan zover. Samen met Hans en Maria hebben enkele mensen van Attacus de wedstrijd van
SCMH 1 voetbal bezocht en met een hapje en drankje nog wat nagepraat. Op deze manier
is nog even stil gestaan bij de schenking van Hans en Maria.
Speculaaspoppenactie
Ook dit najaar gaat SCMH wederom deze actie organiseren. Middels de bestelstrook kan
men deze poppen bestellen. Ze wegen 500 gram, zijn 41 cm groot en kosten €5,00.
Bestelbriefjes inleveren bij Lieke Schepens (Huigenbosstraat 12) of mailen naar
evenementen@scmh.nl.
De poppen worden begin november geleverd en dienen bij het ophalen betaald te worden.
Over het ophalen volgen berichten via de site en facebook.
Doelshoppen.nl
De feestmaanden komen er weer aan, wat een mooie gelegenheid biedt om SCMH
financieel te steunen, terwijl het je zelf niets kost. Via doelshoppen.nl kun je geld voor SCMH
verdienen. Digitaal winkelen bij o.a. Greetz, Bol.com, HEMA, Blokker, Intertoys kan voor de
vereniging een mooi extra centje opleveren. Kies in doelzoeker naar SCMH en zoek je
favoriete winkel. Ga lekker shoppen. Je betaalt de normale prijs en een bepaald percentage
van het aankoopbedrag wordt op de rekening van SCMH gestort. Makkelijk; een kind kan de
was doen! Je kunt overigens ook nog naar doelshoppen.nl, wanneer je het mandje al gevuld
hebt, maar nog niet betaald hebt. De webshop onthoudt je inkopen.
AH voetbalpassie-actie
De actie is inmiddels afgelopen en heeft voor SCMH €251,00 opgebracht. Wij danken allen,
die hiermee de vereniging gesteund hebben.
Plus-actie
Deze actie loopt nog tot 13 november bij Plus Botermarkt Uden en Plus Uden-zuid. Op dit
moment bezet SCMH een 10e plek. Voor elke €10,00 aan boodschappen ontvang je een
sponsorpunt. Deze kun je zelf activeren of inleveren bij de kantine of bij Femke, Veldoven 4.
SCMH is de enige vereniging uit Mariaheide, die aan deze actie deelneemt, dus de
vereniging kan beslist op veel steun rekenen. Ook hier danken we iedereen, die SCMH een
warm hart toedraagt door sponsorpunten te sparen.
Rikken
De tweede rikavond bij SCMH wordt gehouden op maandag 22 november a.s. Aanvang is
20.00 uur. Inschrijfgeld is €2,50, waarvoor men bij binnenkomst een kop koffie/thee bij krijgt.
Verder zijn enige leuke prijsjes te winnen. Iedereen is welkom.
Oude consumtiebonnen
De oude consumptiebonnen zijn nog geldig t/m zaterdag 1 januari 2022.

Korfbal
Het vaandelteam gaat crescendo. Nadat bij de seizoenopening DOT met 14-7 opzij werd
geschoven, moest in de tweede wedstrijd Springfield er aan geloven. In Hoeven pakte
SCMH met 7-3 de punten. Een droomstart voor de Heise dames, die meteen duidelijk
maakten dat men rekening moest houden met de Heise trots! Ook in de bekerwedstrijd tegen
Eyckelkorf kende SCMH geen genade met de tegenstander. De gastdames werden
verpulverd en SCMH ging huiswaarts met een 15-8 overwinning. Bij de 3e
competitiewedstrijd moest SCMH de meerdere erkennen in Winty/Vessem. De fysiek sterke
tegenstander nam met 10-5 de punten mee in de tas. In de 2e bekerronde trof SCMH een
heel sterke tegenstander: Melderslo. Uitschakeling met een 14-5 nederlaag was het gevolg
voor de dames van Henk. Men kan zich nu volledig concentreren op de competitie, is een
aloud sportcliché. In de volgende competitiewedstrijd was de concentratie er wel; de punten
helaas niet. Met een 7-9 overwinning nam Nijnsel de punten mee uit deze Meierijstadderby!
Na deze nederlagen herstelde SCMH zich en behaalde tegen Tovido een benauwde 11-9
overwinning. Nog een paar wedstrijden en dan gloort de binnencompetitie.
Afscheid Harry van der Geld
Op 10 oktober hebben de dames van de korfbalafdeling afscheid genomen van Harry van
der Geld. Veel jaren is Harrie werkzaam geweest bij SCMH. Eerst als hoofdtrainer van de
korfbalselectie en later als trainer/coach van o.a. SCMH 3 korfbal. Daarnaast is hij ook nog
verantwoordelijk geweest voor de C-jeugd. Met Harry hebben de dames vele succesvolle en
gezellige korfbaljaren gekend met meerdere kampioenschappen. Met zijn typerende playmobilepoppetjes maakte Harry de tactiek duidelijk. De looplijnen werden hierdoor zichtbaar
en de ‘rugkant’ zal menig korfbalster nooit meer vergeten. Het blijven doorzoeken naar de
perfecte kans en het 3-1 systeem waren dingen, waar fanatiek op getraind werd en waar de
speelsters veel van geleerd hebben. Met een bloemetje en een gezellig samenzijn werd
Harry bedankt voor zijn inzet en werkzaamheden voor de vereniging. Als supporter blijft hij
altijd, samen met zijn vrouw Rini, welkom op ons sportpark.
Overgang naar zaalsport
In de herfstvakantie wordt er door de jeugdteams, KangoeroeKlup en G-team niet getraind.
Vanaf maandag 1 november gaat de KangoeroeKlup naar d’n Brak. De welpen, E1 en D1
hebben een weekje extra rust. Het G-team, C1 en A1 trainen nog een weekje buiten. De
seniorenteams trainen allemaal t/m donderdag 4 november buiten.
Vanaf maandag 8 november gaan alle teams naar de zaal. De exacte tijden en de zalen
worden nog via de site bekend gemaakt.

Voetbal
Het bekeravontuur voor de mannen van Stan kent een vervolg. Met tweemaal winst en één
gelijkspel werd SCMH winnaar in haar poule. In en tegen Boerdonk werd met 2-3 gewonnen.
Thuis tegen ASV’33 bleef het scorebord op 1-1 staan, terwijl SCMH nog enige goede kansen
kreeg op de winst. De laatste wedstrijd, tegen Mariahout, werd ruim met 4-0 gewonnen. Een
mooi resultaat voor ons eerste team, hoewel het voetbalspel niet altijd oogstrelend was. Men
is nog niet helemaal gewend aan het nieuwe systeem en de nieuwe manier van voetballen.
Maar… het gaat de goeie kant uit. De volgende bekertegenstander was 3e-klasser EGS’20
(samenvoeging Escharen, Grave en Velp). Op donderdag 14 oktober zorgde SCMH voor
een verrassing, door de 3e-klasser uit de beker te knikkeren. Met een 1-2 zege in een goede
wedstrijd ging de Heise trots naar de volgende ronde. De doelpunten werden gemaakt door
Jorn de Koning en Stan Rovers (een poeier van ca. 20 meter).
De competitiestart was thuis tegen Ulysses uit Megen. In een matige wedstrijd pikte SCMH
de puntjes in (2-1 winst), terwijl het er lang naar uitzag dat het een 1-1 gelijkspel zou worden.

Een mooie opsteker voor het voetbalvaandelteam. Vanwege de vele regenval werd de 2e
wedstrijd (uit naar Juliana Mill) afgelast, zodat de volgende drie punten wederom thuis
behaald konden worden. In een niet bijster goede wedstrijd werd Herpinia het slachtoffer.
Middels een 1-0 overwinning bleven de punten in Mariaheide. De volgende wedstrijd, uit bij
Vesta’19, werd een aantrekkelijke pot voor het publiek, met veel doelpunten. Na een 4-2
achterstand kon SCMH terugkomen tot 4-4. Helaas trok de thuisclub met een 5-4 aan het
langste eind. Overigens geven vele uitslagen uit deze klasse verrassingen. Het blijkt maar,
dat iedereen van iedereen kan winnen. Cito en Gassel zijn de uitzonderingen, die de regel
bevestigen.
Oproep leid(st)ers en train(st)ers jeugd voetbal
Op dit moment zijn we nog altijd op zoek naar enige train(st)ers en leid(st)ers voor
jeugdteams. De vacatures die open staan, zijn: * train(st)er JO14, maandag 18.30 tot 19.45
uur en *train(st)er JO17, maandag 19.45 tot 21.15 uur (indien gewenst, is hier ruimte om
eerder te starten). Tevens kunt u altijd contact opnemen met de jeugdcommissie, indien u
iets wilt betekenen voor het jeugdvoetbal. Door samen in gesprek te gaan, kunnen we kijken
wat er bij u past en hoe we dit het beste kunnen invullen.
Gestart met circuittrainingen
Deze maand (oktober) zijn we gestart met circuittrainingen voor de JO8 t/m JO13. Deze
zullen plaatsvinden op de 1e en 2e donderdag van de maand: *JO11 t/m JO13 op de 1e
donderdag en *JO8 t/m J10 op de 2e donderdag.
De werkwijze deze avond is, dat door een ‘hoofdtrainer’ een 4-tal oefeningen is uitgewerkt en
klaargezet. Verschillende trainers zullen bij de oefeningen staan. De insteek is, twee trainers
per oefening, indien voldoende trainers beschikbaar zijn. De ‘hoofdtrainer’ zal gedurende de
avond langs de verschillende oefeningen lopen om tips en extra begeleiding te geven aan de
aanwezige trainers. Op deze manier krijgen alle pupillenteams maandelijks minimaal 1 keer
dezelfde oefenstof aangereikt en zo hopen we de spelers een gelijkwaardige ontwikkeling te
geven op hun eigen niveau.
Heeft u, na het lezen van dit stukje, interesse om eens mee te lopen als extra trainer en zo te
ervaren of het training geven aan de jongste jeugd van SCMH voetbal iets voor u is, meldt u
zich dan aan bij de voorzitter van de TCJ; voorzittertcj@scmh.nl. Met deelname kunt u
ervaren, met begeleiding van andere trainers, hoe het is om training te geven en wordt u niet
voor de leeuwen geworpen.

