
 
 
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie SCMH 
Het bestuur van SCMH nodigt eenieder uit voor de 
nieuwjaarsreceptie in het clubhuis aan de Mr. 
Schendelerstraat. Vanaf 16.00 uur kan men, onder het genot 
van een drankje en een hapje, elkaar alle goeds voor 2023 
toewensen. Tijdens deze immer gezellige middag zal verder 
aandacht besteed worden aan de jubilarissen van 2022.  
 
En… deze middag zal iedereen verrast zijn met onze nieuwe muziek- en geluidsinstallatie. 
Eindelijk is na vele jaren serieus werk van het steeds niet goed functionerende geluid in de 
kantine en buiten gemaakt. Er is een nieuwe installatie gekomen en ook zijn er nieuwe 
kabels getrokken. Daarnaast is de geluidsinstallatie van buiten vernieuwd en is reeds enige 
weken proef gedraaid. Dit alles is tot volle tevredenheid verlopen. Hopelijk zijn we nu van 
veel ellende verlost en kunnen we vele jaren probleemloos de installaties gebruiken. Dank 
aan de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. 
 
Het voetballende vaandelteam begon deze reeks tegen koploper Festilent. Tot mineur van 
Festilent wist SCMH er een fraaie 1-1 uit te slepen. Beide teams gingen volop voor de winst, 
waardoor het, zelfs in de duisternis, boeiend bleef. De derby tegen de Rakt ging helaas met 
1-2 verloren. Vlak voor rust kwam er middels de aansluitingstreffer nog hoop, maar de Rakt 
liet zich niet meer foppen. Tegen nummer laatst herstelde SCMH zich enigszins. Met een 
scheepslading aan kansen, kwam het echter maar tot 3 doelpunten. Gastheer Gassel vond 
eenmaal het net, zodat de 1-3 wederom 3 punten betekenden. Tegen mede-middenmoter 
bleef de stand na 90 minuten dubbelblank. Gezien de wedstrijd een terechte uitslag. 
De dames van het korfbal speelden tegen Bladella een sensationele wedstrijd, welke in 9-9 
eindigde. Over de gehele wedstrijd gezien een terechte uitslag. Thuis tegen VMS’21 moest 
SCMH het onderspit delven. In het begin ging het nog gelijk op, maar na het laatste 
fluitsignaal stond er 9-17 in het boekje van de scheids. In Venray ging SCMH, tegen SVOC, 
met 16-12 de boot in. De risico’s in de slotfase (stand 13-12), om toch de 2 punten mee te 
nemen, pakten helaas verkeerd uit. SVOC profiteerde en won met 16-12.  
 
Start na winterstop 
Bij het verschijnen van deze uitgave zitten we midden in de winterstop van seizoen 2022-
2023. Rust voor iedereen en genieten van het Kerstfeest en de Jaarwisseling (en natuurlijk 
allemaal welkom pop de Nieuwjaarsreceptie in de kantine). 
De korfbalafdeling begint met de trainingen en de wedstrijden wederom in de week van 
maandag 9 januari.  
Bij de voetbalafdeling begint de selectie vanaf dinsdag 3 januari met de trainingen. De lagere 
teams beginnen vanaf dinsdag 17 januari. Het 1e team speelt op zondag 22 januari haar 
eerste wedstrijd, terwijl de andere teams op zondag 29 januari starten.  
Bij de jeugdafdeling begint de JO19 op dinsdag 10 januari met de trainingen. De andere 
teams beginnen in de week van  maandag 16 januari. Op zaterdag 21 januari zijn er 
bekerwedstrijden voor JO19-1 en JO13-1JM. Beide teams spelen uit. Respectievelijk bij 
Udi’19 en Mierlo-Hout. Op zaterdag 28 januari begint voor de JO8-1 t/m JO19-1 en MO20-1 
de 3e fase. De JO7 spelen wederom verder in de Meierijcompetitie. 
 
Einde inloopspreekuur 
In overleg met Jason Dekker van Fysiek Fit en SCMH heeft Hidde van Nuland besloten te 
stoppen met het inloopspreekuur bij onze vereniging. De laatste weken/maanden was er 
weinig tot geen animo van actieve sporters om gebruik te maken van deze mogelijkheid om 
vrijblijvend advies te krijgen bij blessures. Zowel Hidde als SCMH vinden het jammer. SCMH 



dankt Hidde van harte voor zijn tijd, die hij hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Mochten er 
alsnog blessures komen, is Hidde bereikbaar op de praktijk. 
 
Bezoek Sinterklaas 
Vorige maand hebben we reeds gemeld dat Sinterklaas bij onze jongste leden te gast is 
geweest. Dit keer willen we nogmaals, en nu mét een foto, laten weten dat ca. 60 kinderen 
de Sint een onvergetelijke middag hebben bezorgd. Met liedjes, gedichtjes, rijmpjes, 
verhaaltjes, dansjes, spelletjes en al niet meer hebben de Sint, zijn Pieten en de vele ouders 
genoten van een geweldige middag. Het liedje bij binnenkomst moest een paar keer over, 
maar gelukkig mochten alle kinderen hun schoen zetten, zodat die door de Pieten gevuld 
konden worden. Nadat de cadeautjes waren uitgedeeld werd afscheid genomen van de 
gasten, die nog een drukke periode tegemoet konden zien. 
 
Foto Sinterklaas   
 
Rikken 
De eerste rikavond van het nieuwe jaar vindt plaats op maandag 16 januari. Het inschrijfgeld 
bedraagt €2,50, waarvoor men een kopje koffie/thee krijgt bij binnenkomst. Daarnaast zijn er 
enige leuke prijsjes te winnen. De eerste kaarten worden om 19.30 uur uitgedeeld.   
 
Nieuwjaarsreceptie 
Twee jaar heeft deze activiteit niet op het programma gestaan vanwege het corona. Maar nu 
mag het weer en op zondag 1 januari 2023 heet SCMH iedereen welkom in de kantine. 
Gezelligheid was voorheen en zal ook nu troef zijn. Tijdens het informele samenzijn zal er 
een officieel tintje plaatsvinden middels een woordje van de voorzitter en de huldiging van de 
jubilarissen. Vanaf 16.00 uur (tot ca. 20.00 uur) is iedereen welkom!  
 
Huldiging jubilarissen 
Tijdens de aangekondigde nieuwjaarsreceptie zullen de jubilarissen van 2022 gehuldigd 
worden. Het betreft de volgende personen. 
Korfbal: Angelie Maas (40 jaar), Lieke Schepens en Carlijn Pouwels (beiden 25 jaar). 
Daarnaast zal Albert Daniëls, die in 2021 zijn zilveren jubileum vierde, nog gehuldigd 
worden.  
Riek van Boxmeer (60 jaar) heeft haar huldiging reeds gehad tijdens de festiviteiten ter 
gelegenheid van het 60 jaar korfbal in Mariaheide. 
Voetbal: Mart van Goor (60 jaar), Peter Brouwers (50 jaar), Stefan van Asseldonk (40 jaar) 
en Martijn van Esch, Koen Daandels, Jorn de Koning en Jeroen Raaijmakers (allen 25 jaar).  
 
Grote Clubactie 
Deze jaarlijkse actie is voor SCMH wederom een succes geworden. Er werden 866 loten 
verkocht, wat een opbrengst van €2.097,60 voor SCMH betekende. Hiermee stond SCMH in 
Meierijstad op de 2e plaats! Dit was ruim €700,00 méér dan in 2021. SCMH dankt alle 
loten(ver)kopers en wie weet… valt er ergens een leuke prijs! 
 

Korfbal 
De zaalcompetitie begon voor SCMH met een thuiswedstrijd (in Veghel) tegen 
JES/KLICK’15. In een doelrijpe wedstrijd, uitslag 12-18, gingen de punten naar de gasten. 
Een tegenvallend begin voor de wit-groenen, maar het seizoen is nog lang. Tegen Bladella 
ging het iets beter en pakte SCMH één puntje met een 9-9 eindstand. Een terecht uitslag van 
deze wedstrijd, hoewel SCMH vier minuten voor tijd nog leidde met 9-7. Dus eigenlijk toch 
een nare smaak aan het einde van de wedstrijd. In de eigen zaal tegen VMS’21 liep SCMH 
tegen een grote nederlaag aan. In de beginfase ging het nog gelijk op, maar langzaamaan 
vergrootte VMS’21 de voorsprong. De 9 doelpunten van SCMH waren niet voldoende: de 
gasten scoorden 17 keer. Uitslag 9-17. Tegen SVOC ging het in het begin gelijk op. Maar 



middels een tussensprintje kwam SVOC op 5 doelpunten voorsprong en liep SCMH continu 
achter de feiten aan. Na een opleving kwam de stand op 13-12 en SCMH ging risico’s 
nemen voor de punten. Helaas werkte SVOC niet mee en kon het de score uitbreiden naar 
een eindstand van 16-12. SCMH ging echter met opgeheven hoofd terug naar Mariaheide.   
 

Voetbal 
De laatste reeks voor de winterstop begon voor SCMH met een uitwedstrijd naar koploper 
Festilent. In deze curieuze wedstrijd kwam SCMH vlak voor rust op 0-1. Meteen na de thee 
kwam de thuisclub op 1-1 door een curieus moment, en SCMH moest daarna vele zeilen 
bijzetten om meer doelpunten te voorkomen. Dit lukte door een onnoemelijke inzet en wat 
geluk. Het kreeg zelfs nog kansen op de winnende, maar met het ene puntje was men ook al 
blij. De enige derby voor SCMH in deze klasse stond vervolgens op het programma. Een 
verstandig besluit was om reeds om 14.00 uur te beginnen. FC de Rakt kwam op bezoek. Na 
een 0-2 stand kon SCMH vlak voor rust weer hoop creëren door een fraaie treffer. De 
tweede helft speelde de Rakt fysiek op (en soms zelfs over) het randje, waar de scheids 
onvoldoende tegenop trad. Gescoord werd er niet meer, waardoor de 1-2 de eindstand werd 
en SCMH enkele plaatsen zakt op de ranglijst. Overigens staat de grote middenmoot wel 
heel erg dicht bij elkaar. Met een overwinning stijg je zo weer enkele plaatsen. Dit zou dan 
kunnen tegen Gassel, waar SCMH een bezoek ging brengen. Dit werd dé wedstrijd van de 
gemiste kansen. SCMH kreeg kans op kans, maar kreeg er voor rust slechts ééntje 
verzilverd. Het lukt Gassel zelfs om in diezelfde periode ook te scoren, zodat het met rust 1-1 
stond. Na rust hetzelfde en gelukkig kon SCMH nog 2 keer het net vinden. Gassel scoorde 
niet meer, zodat de 1-3 maar een karige aftekening was van het enorme overwicht van 
SCMH. Tegen Achilles Reek werd de beginstand ook de eindstand en dat was ook een 
terechte uitslag. Beide teams kregen één 100% kans en daarmee is alles gezegd. Een 
rommelige hots-knots-wedstrijd was het verder en daar moest het publiek, wat trouw de kou 
trotseerde, het mee doen. SCMH staat nu 5e, met slechts 4 punten minder dan de nummer 2 
en 4 punten meer dan de nummer 12. Het kan dus nog alle kanten op! Nu winterstop en 
vanaf eind januari gaan we weer verder met de edele voetbalsport.  
 
Foto wedstrijd SCMH 1 
 
Correctie  
Vorige maand hebben we de nieuwe tenues van het tweede voetbalteam gepresenteerd. 
Deze zijn gesponsord door Wdt Widontec. Vorige maand was in deze benaming een klein 
beestje (addertje) aan het rondwaren, waardoor enkele letters verwisseld waren. Bij deze 
hersteld met excuses aan de sponsor. 
 
 
Het bestuur van SCMH wenst eenieder die de vereniging een warm 
hart toedraagt, prettige feestdagen, een fijne, gezellige en veilige 
jaarwisseling en heel veel (sportief) geluk in 2023!  
  


