Het is allemaal langzaamaan weer aan het draaien. De trainingen zijn hervat voor zowel
jeugd als senioren en voor zowel korfbal als voetbal. De senioren van het voetbal hebben in
september hun eerste bekerwedstrijden gespeeld. Bij de jeugd alleen de junioren en die
spelen al meteen in de knock out-fase. De pupillen nemen niet meer deel aan het
bekerprogramma. Zij zijn inmiddels gestart met de eerste fase van de in totaal vier fasen. De
competitie voor de korfbalsters is gestart in het weekend van 11 en 12 september en de
senioren 1 hebben hun eerste bekerwedstrijd inmiddels ook gespeeld. M.a.w., het balletje
rolt alweer!
Naast bovengenoemde teams hebben we nog meer: midweekteams korfbal, Vrouwen 30+team voetbal, veteranenzaterdagteam voetbal, G-team en Plusteam. Teams, die meer voor
de gezelligheid (recreatief) en naar hun mogelijkheden spelen, dan voor de punten. En
plezier in de sport is toch wel het belangrijkste voor de beoefenaars.
Via de SCMH-site proberen we de leden en andere belangstellenden op de hoogte te
houden van zaken, die op de vereniging betrekking hebben. Kijk bij tijd en wijle dus ook eens
op www.scmh.nl en scrol door de verschillende geboden opties. Kom je wellicht nog
verrassende zaken tegen.
Korfbaltoernooi alsnog afgelast
Het coronavirus is er de oorzaak van geweest, dat de organisatie van het grootse jaarlijkse
jeugdkorfbaltoernooi bij SCMH heeft moeten besluiten het ook dit jaar wederom niet door te
laten gaan. De regels waren begin september nog van dien aard, dat het heel lastig werd om
een leuk en gezellig toernooi op poten te zetten. Niet specifiek voor de actieve korfbalsters,
maar meer voor het publiek, wat telkens in grote getalen naar ons sportpark komt. Dit was nu
voor het tweede jaar op rij, dat het toernooi niet is afgelast. Zeer jammer. Hopelijk zijn de
regels bij aanvang van seizoen 2022-2023 zodanig, dat er groen licht komt voor dit –mooieevenement.
Wisselingen bestuur
Het bestuur is verheugd, dat het tijdens de ALV van 8 november a.s. een opvolgster voor
Lisa van Berlo als voorzitter van de seniorencommissie korfbal kan voordragen. Kristie van
Hooff is bereid gevonden deze vacature te gaan invullen. Zij draait nu reeds mee in het
bestuur, maar zal na de ALV pas officieel als bestuurslid gaan functioneren.
Verbouwing keuken
Op voorstel van het bestuur hebben de leden in de ALV toestemming gegeven voor de
verbouw van de keuken. Iets, wat al geruime tijd op het verlanglijstje van de club stond. Een
duidelijke presentatie van verantwoordelijk bestuurslid Tino van der Velden gaf de leden een
‘kijkje in de keuken’. Sindsdien is er, onder supervisie van Mari Vogels, met man en macht
gewerkt om de verbouwing voor aanvang van het nieuwe seizoen gerealiseerd te hebben. Er
werd gesloopt (door Niels van Doorn, Cody Nooijen en Jelle vd Velden) en afgevoerd (Theo
vd Sanden). Het koffieloket werd aangepast (door Henk Leenders en Mari). Beide heren
hebben ook het overige metsel- en tegelwerk uitgevoerd. Er was sleuf- en fraiswerk (Twan
Rovers) en er kon een begin gemaakt worden met de aanleg van de elektrotechnische
installatie (Jan Bekkers). Vervolgens kon de loodgieter (Piet vd Velden) aan de slag, gevolgd
door de stukadoor (Peter van Doorn). DIBA leverde en bracht de vloerafwerking aan. De
opslag is gescheiden door een wand, waarmee meteen een beveiligingslek is opgelost. Het
timmerwerk aan wanden en plafonds (Rik van Asseldonk, Thomas vd Velden, Stijn de Kort
en Milan van Hees) was de volgende stap. Hierna werden de deuren afgehangen en de
aftimmeringen geplaatst (Toon Raaijmakers). De levering van de inbouwkeuken door C&S
kwam door de felle brand bij het bedrijf nog in het gedrang. Gelukkig is het Dave en Rien
Schepens gelukt om deze in de eerste week van de bouwvak te plaatsen. Zeer veel hulde
daarvoor! De levering van de afzuigkap geeft nog enige problemen. Wanneer deze zijn

opgelost, kan de verbouwing worden afgerond. Nu hangt er een tijdelijk exemplaar. Het
texen en schilderen van de keuken werd door André vd Leest gedaan. Voor het algehele
kleuradvies stond Kim van Kleef garant.
Haar idee was ook om de kantine een facelift te geven. Het plafond werd aangepast met
geluidswerende panelen (Thomas en Jelle vd Velden, samen met Mari Vogels). Dit moet de
akoestiek in de kantine verbeteren. In de laatste week van de bouwvak was de afronding
middels timmeren en schilderen (Milan en Menno van Hees, Willem Maas, Lieke Schepens,
Jelle en Thomas vd Velden, Thijs van Stiphout, Femke vd Velde, Cody Nooijen en Roy vd
Boogaard). Ter afsluiting zijn keuken en kantine schoon gemaakt en ingericht (Manuela
Hurkmans, Erica vd Boogaard en Berdine Nooijen). Alle genoemde personen hebben als
vrijwilliger meegewerkt aan de verbouwing, wat toch weer een grote betrokkenheid toont.
SCMH wil hen hiervoor nogmaals heel erg bedanken.
Foto nieuwe keuken
Ventilatie kantine.
Het aanpassen van het ventilatiesysteem in de kantine staat nog op het programma. De
Covid-pandemie maakt goed ventileren noodzakelijk. Daar er nu alleen natuurlijk kan worden
geventileerd, is gekozen om een mechanische ventilatie, mét warmteterugwinning, aan te
brengen. Vanwege de lange levertijden van dergelijke systemen is het nog onduidelijk
wanneer de uitvoering zal gaan plaatsvinden. Wordt vervolgd.
Acties
Sparen bij Plus: van 5 september t/m 13 november kun je bij de Plus sparen voor
sponsorpunten. Onder de deelnemende verenigingen wordt €25.000,00 verdeeld. SCMH is
er hier eentje van. Bij elke €10,00 aan boodschappen, krijg je 1 sponsorpunt. Vul de unieke
code in op www.plus.nl/sponsorpunten en selecteer SCMH. Je kunt het sponsorpunt ook
inleveren in de kantine of in de brievenbus op Veldoven 4. Dan activeren wij de code voor
jullie. Hoe meer sponsorpunten, hoe hoger het bedrag voor SCMH wordt. Sparen jullie mee
voor onze vereniging? Meer info op de SCMH-site.
Voetbalpassie: actie van de Albert Heijn i.s.m. de KNVB. Deze actie is begin september
landelijk geïntroduceerd door niemand minder dan bondscoach Louis van Gaal.
De actie loopt van 13 september t/m 3 oktober. Elk bestede euro levert 1 punt op en met 10
punten heb je al een volle spaarkaart t.w.v. €1,00 (via de AH-app), die wordt gespaard voor
jouw vereniging. Omtrent deze actie ook meer info op de SCMH-site.
Speculaaspoppenactie: deze telkens weer succesvolle actie staat ook voor dit jaar op het
programma. Deze zal gehouden worden eind september/begin oktober. Men kan vanaf nu
reeds poppen bestellen op evenementen@scmh.nl (Lieke). Verdere info volgt via de site en
de verschillende apps.
Rabo Club Support
SCMH gaat ook dit jaar weer meedoen met deze actie van de Rabobank. Leden van de bank
kunnen/mogen hun stem uitbrengen. Uiteraard hopen we van harte dat onze leden, die
daarnaast lid zijn van de Rabobank, een stem (of zelfs 2 stemmen) op onze vereniging gaan
uitbrengen. Ook dit brengt een leuk extraatje in de verenigingskas. Stimuleer ook familie en
vrienden om hun stem op SCMH uit te brengen. Stemmen kan van 4 t/m 24 oktober 2021.
Tussen 1 en 14 november wordt bekendgemaakt hoeveel SCMH krijgt uitgekeerd.
Rikken
Het afgelopen seizoen zijn de kaarten in de doosjes blijven zitten. Corona-technisch was het
niet verantwoord om de kaartavonden te houden. Dit seizoen gaan we hier weer mee
beginnen. Zeven maanden achtereen wordt er op een maandag gezellig gekaart (rikken in

dit geval) in de kantine. Voorheen was het telkens de derde maandag van de maand, maar
dat is nu niet structureel. De eerste avond is op 18 oktober a.s. De aanvang is nog steeds
20.00 uur, het inschrijfgeld bedraagt €2,50. Hiervoor ontvangt men bij binnenkomst een kop
koffie of thee. Elke avond zijn er enige leuke en lekkere prijsjes te winnen. Om voor de extra
(drie) prijzen in aanmerking te komen, dient men minimaal 5 van de 7 avonden te hebben
deelgenomen. We nodigen alle kaartliefhebbers, dus niet alleen de leden van SCMH, uit
voor een gezellig avondje rikken. Namens de Supportersclub tekent Marie-José van de
Graaf voor de organisatie.
Noteer ook alvast de overige data: 22 november, 20 december, 17 januari, 21 februari, 21
maart en 11 april.
Vrijwilliger van het Jaar
Indien het mogelijk is om met de dan geldende regels omtrent het coronavirus een
verantwoorde vrijwilligersavond te houden, zal deze zoals reeds gemeld, plaatsvinden op
vrijdag 29 oktober a.s. Mocht de avond doorgaan, zal er ook weer een Vrijwilliger in het
zonnetje gezet worden. Hiervoor kunnen leden van de vereniging genomineerd worden.
Stuur een mailtje naar voorzitter@scmh.nl of secretaris@scmh.nl, met naam en toelichting
van jouw kandidaat. De keuzecommissie zal uit de binnengekomen nominaties een persoon
kiezen, die op de Vrijwilligersavond wordt gehuldigd. Nominaties insturen kan tot 8 oktober.
Fietsverlichting
De dagen worden korter en het wordt al best weer vroeg donker. Voor de veiligheid doen we
een dringend beroep op onze (jeugd)leden en eventueel hun ouders, om voor goede
fietsverlichting te zorgen. Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje en wanneer men geen of
geen goede verlichting heeft, maakt dat de kans alleen maar groter. En dat is natuurlijk iets,
wat we allemaal niet willen!
Clubdag
De jaarlijkse clubdag, waarvoor sponsoren en steunende leden worden uitgenodigd, is dit
seizoen op zondag 10 oktober a.s. Het vaandelteam voetbal speelt dan haar tweede
thuiswedstrijd. Middels een drankje en een hapje worden de sponsoren, na afloop van der
wedstrijd, bedankt voor hun bijdrage aan de vereniging. De mensen die het betreft, zullen
allen nog een uitnodiging ontvangen.

Korfbal
De selectie van de korfbalafdeling, SCMH 1 en 2, hebben medio september de eerste
competitiewedstrijden gespeeld. Het vaandelteam overrompelde DOT en won met 14-7. Een
mooie start van het nieuwe seizoen. De eerste bekerwedstrijd van SCMH 1 volgde snel
hierna. Tegenstander hierin was Eyckelkorf en SCMH was te gast in Bergeijk. Volgende
maand het resultaat hiervan.
Het recreantenteam van SCMH is niet meer… De KNKV heeft besloten te stoppen met deze
klasse. Onze dames-recreanten gaan verder spelen als een midweek-team.
Geslaagde korfbalclinic
Op woensdag 8 september heeft de KNKV een korfbalclinic verzorgd bij SCMH. C1 en D1
waren de testteams voor deze avond. Aan de clinic namen verder 20 personen deel.
Voornamelijk waren dit trainsters, maar ook A-jeugd, seniorenleden en ouders die
belangstelling hadden (en zelf ook wel eens trainingen geven), waren aanwezig. Helaas
waren er ook verschillende afmeldingen. Het was een interessante avond, waarover alleen
maar positieve reacties zijn binnen gekomen. De gegeven tips tijdens de clinic waren zeer

toepasbaar en menig trainster bracht ze dan ook meteen in praktijk. Duidelijk was wel, dat
het bij het korfbal om het scoren draait (bij voetbal ook, maar dat terzijde). Hiertoe moet men
de bal te pakken zien te krijgen en daarna vrijlopen om in scoringspositie te komen.
De clinic zal geëvalueerd worden, of er eventueel een vervolg aan gegeven kan worden.

Voetbal
Na een 4-tal oefenwedstrijden, met wisselende resultaten, stond begin september de eerste
bekerwedstrijd op het programma. Tegenstander was Boerdonk en vanwege de Buffelrun
was de wedstrijd verplaatst naar de voorafgaande donderdagavond. SCMH won in een
matige wedstrijd met 2-3, nadat Boerdonk na een 0-2 achterstand goed was terug gekomen.
SCMH ging echter met de volle buit terug naar de Hei. Voor de tweede wedstrijd kwam
ASV’33 op bezoek. Thuisclub SCMH had het betere van het spel, maar kon niet verder
komen dan 1-1. De laatste bekerwedstrijd is in en tegen Mariahout. Daar komen we
volgende maand op terug. Daarna begint de competitie, SCMH begint met een thuiswedstrijd
tegen Ulysses, en gaat het om het echie!
Sponsoren levensmiddelenmand
Bij thuiswedstrijden van het vaandelteam zullen tijdens de eerste helft wederom loten voor
de levensmiddelenmand verkocht gaan worden. De sponsoren hiervan zijn: Jabro bouw bv,
D’n Hurk Gazon, Stukadoorsbedrijf Peter van Doorn en André van der Leest Schilderwerken.
Namens SCMH, heel veel dank voor jullie bijdrage.
Sponsor wedstrijdbal voetbal
De wedstrijdbal, waarmee SCMH 1 haar thuiswedstrijden speelt, wordt gesponsord door Van
Duijnhoven Agri Service in de persoon van Dennis van Duijnhoven. SCMH dankt Dennis
voor deze geste.

