De kogel is door de kerk: voor het voetbal komt de regio-cup voor senioren
te vervallen en de buitencompetitie van het korfbal wordt niet meer hervat.
Voor de jeugd van het voetbal is er nog een kleine kans op een regio-cup,
maar ook die staat op zéér losse schroeven. Begin mei zijn er versoepelingen aangekondigd.
Deze zijn echter van dien aard, dat een soort van competitie of wedstrijden tegen andere
verenigingen niet mogelijk zijn. Hierdoor wordt het wel allemaal heel erg krap om überhaupt
nog iets voor de (oudere) leden te organiseren. Eerder dan begin juni beginnen zal niet
mogelijk zijn en eind juni is het al weer over. Dat zijn enkele weken…
De vereniging heeft toestemming gekregen om tot/met vrijdag 2 juli met de trainingen door te
gaan. Zoveel als mogelijk zal van deze mogelijkheid gebruik gemaakt worden. Daarna kan
de gemeente starten met het jaarlijkse onderhoud aan de velden. Ook al is er dit seizoen niet
gevoetbald, het onderhoud is wel nodig. Dan beschikken we bij aanvang van het nieuwe
seizoen weer over goede speelvelden, inclusief een kunstgrasveld voor het korfbal.
De laatste activiteit dit seizoen is de afsluitingsdag van de gezamenlijke jeugdafdelingen. Op
zaterdag 3 juli zal een sportieve dag georganiseerd worden, waaraan alle jongens en
meisjes van de voetbal- en de korfbalafdeling kunnen deelnemen. Verdere en uitgebreidere
informatie zal via de site en de team-apps worden gegeven.
Hemelvaartsdag 13 mei: Save the Day
Normaal gesproken gaat de jeugd met Hemelvaart op kamp. Gezien de beperkende
maatregelen, was dit voor het 2e jaar op rij helaas niet mogelijk. Een grote teleurstelling. Niet
alleen voor de kinderen, maar ook voor de kampleidingen. Zij genieten ook erg van deze
dagen en besloten daarom gezamenlijk een leuke dag te organiseren binnen de passende
regels van het corona.
Geheel in cowboy- en indianenstijl renden de jeugdteams tijdens een zeskamp over een
heuse stormbaan om zo veel mogelijk punten te verdienen.
Aan de andere kant van het sportveld speelde het ren-je-rot spel zich af. Welk team kan o.a.
het beste spijkerbroek-poepen en liedjes raden. Na de lunch wisselden de groepen om en
aan het eind van de middag volgde een spannende prijsuitreiking.
Deze zonnige, sportieve dag was zeker geslaagd, maar we gaan volgend jaar toch weer
voor een kampweekend!
Foto
Oproep (1) speciale vrijwilliger
Dan hebben we dit keer nog een speciale oproep. We zijn op zoek naar iemand, die mee wil
helpen met het maken van een filmpje over de aanleg van het kunstgrasveld. Naast het
filmen van de daadwerkelijke aanleg, zullen er wat korte interviews opgenomen worden. Tot
slot zal er dan geknipt, geplakt en gemonteerd moeten worden. Het filmpje zal op de site en
social media geplaatst worden. We zoeken sowieso iemand, die het leuk vindt om hieraan
mee te werken. Misschien iemand die eventueel een opleiding in deze richting doet?
Informatie en aanmelden kan bij Dinfy van den Broek, via mailadres pr@scmh.nl.
Oproep (2) leden en vrijwilligers
Verder doen we een oproep voor nieuwe leden. Zowel bij het korfbal als bij het voetbal is nog
plek voor versterking. Dit geldt voor jeugd en senioren. Mogelijkheden voor deelname aan
enkele proeftrainingen is mogelijk. Daarna kan er beslist worden.
Ook hebben we nog dringend behoefte aan verenigingsscheidsrechters bij beide sporttakken
en dan bij zowel jeugd als senioren. Aanmelden bij Hélène Rijk (korfbal) of Bert van den
Broek (voetbal).

Korfbal

Zoals reeds gemeld, wordt de buitencompetitie voor zowel jeugd als
senioren niet meer hervat. Wedstrijden tegen andere verenigingen behoren
ook niet tot de mogelijkheden, zodat nu alleen nog maar getraind kan en
mag worden. Jeugd mag daarnaast onderlinge partijtjes spelen. Vooralsnog is het plan, dat
er tot begin juli doorgetraind wordt. Voor de jeugdafdeling vindt dan op 3 juli de
afsluitingsdag plaats. Dit keer samen met de voetbalafdeling.
Oproep (3) toernooicommissie korfbal
De toernooicommissie van de korfbalafdeling is op zoek naar versterking. De commissie
zoekt een vrijwilliger, die in de voorbereiding en op de dag zelf hand- en spandiensten kan
verlenen. Belangstellenden kunnen zich melden bij evenementen@scmh.nl (Lieke
Schepens).

Voetbal
Wedstrijden tegen andere verenigingen zitten er waarschijnlijk niet meer in. Er wordt nog wel
volop getraind door zowel senioren als jeugd. Rekening houdend met de richtlijnen van het
RIVM worden, vooral door de jeugd op de zaterdagen, onderlinge wedstrijden gespeeld. De
oudere senioren (27+) moeten het alleen met aangepaste oefeningen doen. Zoals zich nu
laat aanzien, zal er t/m 2 juli getraind gaan worden. Op zaterdag 3 juli is dan de jaarlijkse
afsluitingsdag voor de jeugd. Deze keer samen met de korfbalafdeling.
SCMH voetbal (jeugd) organiseert voor de tweede keer in successie (vorig jaar niet vanwege
corona) enige kennismakingsdagen voor jongens en meisjes van 5 tot/met 18 jaar. Hiermee
hoopt de jeugdafdeling jeugd/jongeren enthousiast te maken voor het voetbalspelletje. Zie
voor meer informatie de flyer elders in deze uitgave. De kennismakingsdag van zaterdag 12
juni wordt gecombineerd met deelname aan de Nationale Voetbaldag. Thema van deze dag
is ‘Oranjefestival’. Meer info hieromtrent volgt.

