
 
Bij het verschijnen van deze uitgave is, na een bijzonder vreemde 
winterstop, het actieve sporten van zowel voetbal als korfbal weer 
begonnen. Een winterstop die gekenmerkt werd door abnormaal 
hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Op 31 december 
werden zelfs temperaturen van +18 gr. gemeten. Ongekend en 
raar dat er dan niet gesport hoeft te worden. Nu, midden januari, 
gaan we dan allemaal weer beginnen en worden trainingen en 
wedstrijden, die buiten plaatsvinden, afgelast vanwege de vele 
regenval. Maar, zoals met zoveel dingen, we zullen ermee moeten 
dealen en accepteren!  
In deze eerste maand van het jaar 2023 zijn alle sportgeledingen 
weer begonnen (afgelastingen voorbehouden). Het 
voetbalgebeuren buiten, terwijl de korfbaltak de warme zaal 
opzoekt. In eerste instantie met de trainingen en op een later 
moment met de wedstrijden. Geldt voor zowel de senioren als de jeugd. 
Deze keer voor wederom aandacht voor diverse items. Heeft korfbaltrainer Henk van Hoof 
afgelopen november al contractverlenging gekregen, afgelopen december is voetbaltrainer 
Stan Vos een verlenging van zijn verblijf bij SCMH overeengekomen. Alle partijen tevreden 
met deze zekerheden voor seizoen 2023-2024. Dan is SCMH heel erg blij met versterking 
van het scheidsrechterskorps (vooral voor de toekomst). Twee jeugdleden, Tom en Luuk,  
hebben de cursus met goed gevolg doorlopen en zullen voor SCMH jeugdwedstrijden gaan 
leiden. Wie volgt?, is dan de logische vraag.  
 
Nieuwjaarsreceptie 
Twee jaar is het vanwege corona niet mogelijk geweest om een fysieke receptie te houden, 
maar op 1 januari jl. kon het weer. Tijdens een zeer gezellige en geanimeerde middag 
maakten velen van de gelegenheid gebruik om aan eenieder de beste wensen over te 
dragen. Voorzitter Will Kemps wenste allen namens het bestuur alle goeds toe voor 2023. Hij 
liet enige actuele zaken (geluidsinstallatie, oliebollenactie, verlenging contracten 
hoofdtrainers, vernieuwde site, koeling en Heise onderscheiding) de revue passeren en 
uiteraard was er, als vanouds, aandacht voor de jubilarissen. Als afsluiting was er dit keer 
een veiling van overbodige attributen. Als een ervaren veilingmeester bracht Willem Maas de 
spullen aan de man/vrouw. In totaal bracht de veiling €361,00 op. 
 
Jubilarissen 
Dit keer werden maar liefst 15 jubilarissen gehuldigd. Naast de 11 personen van 2022, 
werden 4 korfballeden, die in het verleden als erelid met een jubileum niet gehuldigd werden, 
in het zonnetje gezet. De jubilarissen van 2022 waren: Carlijn Pouwels (25 jaar, 
korfbalcommissie, scheidsrechter), Lieke Schepens (25 jaar, lid hoofdbestuur en 
evenementencommissie, scheidsrechter), Jeroen Raaijmakers (25 jaar, leider SCMH 3 en 
seniorencommissie voetbal), Jorn de Koning (25 jaar, ex-lid seniorencommissie voetbal), 
Koen Daandels (25 jaar, steunend lid), Martijn van Esch (25 jaar, leider/trainer jeugdteam), 
Angelie Maas (40 jaar, ex-lid bestuur korfbal, leidster korfbal én voetbal en kampleidster 
korfbal, wedstrijdcoördinator zaterdag, commissie Facilitair en voor de korfbalafdeling veel 
werk verzettend), Stefan van Asseldonk (40 jaar, vele seizoenen jeugdleider/trainer voetbal), 
Peter Brouwers (50 jaar, in een ver verleden enkele seizoenen jeugdleider/trainer voetbal 
geweest, grensrechter SCMH 1, sponsor), Riek van Boxmeer (60 jaar, erelid, reeds 
gehuldigd tijdens opening kunstgrasveld) en Mart van Goor (60 jaar, 46 jaar lid jeugdkader 
als leider/trainer/scheidsrechter/wedstrijdsecretaris/toernooicommissie/jeugdvoorzitter, 29 
jaar lid hoofdbestuur, erelid en KNVB-onderscheiding in goud). 
Met terugwerkende kracht werden nog gehuldigd: Albert Daniëls (25 jaar in 2017, erelid, 
scheidsrechter korfbal), Adriaan van der Linden (40 jaar, erelid, vond korfbal een ‘zeiksport’, 
maar werd een onmisbare schakel binnen de club, lid bestuur, korfbalkamp en 
jeugdkorfbaltoernooi, scheidsrechter, actief in diverse commissies), Marietje van der Velden 



(50 jaar in 2019, erelid, op velerlei gebied actief voor het korfbal) en Ans Daniëls (50 jaar in 
2019, erelid, ‘Moeder van het team’, begeleider Pupil van de week). 
De voorzitter had voor alle jubilarissen een passend woordje, uiteraard de felicitaties, een 
blijven aandenken en een bloemetje. Van de aanwezigen kregen zij een groot applaus.  
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WK-poule 
De WK-poule van SCMH kende 51 deelnemers, die de uitslagen van de 64 wedstrijden 
moesten voorspellen. Daarnaast waren er 3 WK-vragen, waarop een antwoord gegeven 
moest worden. Nadat de laatste stofwolken waren opgetrokken, stonden er 2 deelnemers 
precies gelijk. Sem Kanters en Jeffrey Meulendijks hadden ieder 325 punten (van de te 
behalen 710 punten) en deelden samen de prijzenpot van de nummers 1 en 2. Derde met 
302 punten werd Tino van der Velden. Alle felicitaties aan de winnaars en alle deelnemers 
uiteraard hartstikke bedankt. Tijdens het EK van 2024 zal wederom een poule worden 
georganiseerd. SCMH hoopt op net zo een enthousiaste deelname.  
 
Grote Clubactie 
De opbrengst van de Grote Clubactie was in 2022 €2.097,60. Een mooi resultaat van maar 
liefst €700,00 meer ten opzichte van 2021. Dank aan alle lotenkopers, maar zeker ook aan 
de verkopers. 
 
Oliebollenactie 
Op oudjaarsdag heeft SCMH wederom haar oliebollenactie gehouden. De voorbereidingen 
begonnen reeds vroeg in de morgen (6.30 uur) en vanaf 10.00 uur was het een komen en 
gaan van ‘klanten’. Thuis laten bezorgen was ook een mogelijkheid, waarvan menigeen 
gebruik maakte. Tot 16.30 uur was men welkom om de bestellingen op te komen halen. Het 
was een geslaagde actie. Bij het uit het vet halen van de laatste oliebollen stond het aantal 
verkochte exemplaren op 1902. Dit was iets minder dan het vorige jaar. Netto bracht het 
€1275,00 op voor de vereniging. SCMH mag dik tevreden zijn met dit resultaat. Het dankt 
dan ook de complete oliebollenbakploeg.  
 
Rikken 
De rikavond van februari staat gepland op de 4e maandag, dus op maandag 27 februari. De 
aanvang is 19.30 uur. Het inschrijfgeld is €2,50, waarvoor men een kop koffie of thee krijgt bij 
binnenkomst. We wensen alle kaarters veel succes toe.  
 
Nieuwe koeling 
Tijdens de Kerstvakantie heeft in de kantine een (kleine) renovatie van de koeling 
plaatsgevonden. Dit onder  auspiciën van Tino en Thomas van der Velden. De oude koeling 
voldeed niet meer, waardoor aanpassingen noodzakelijk waren. De ruimte is nu ook 
efficiënter ingedeeld, wat het werken wat makkelijker maakt. Dank aan allen, die aan dit 
project hebben meegeholpen. 
 
Heise Onderscheiding 
Leider Hennie van Zoggel van SCMH 3 voetbal is op nieuwjaarsdag verrast met de Heise 
Onderscheiding. Hij ontving deze voor zijn jarenlange inzet voor verschillende Heise 
verenigingen en activiteiten, waaronder SCMH. Ruim 20 jaar is Hennie jeugdtrainer bij het 
voetbal geweest en vele jaren grensrechter voor verschillende seniorenteams. Namens 
SCMH feliciteren wij Hennie van harte met deze mooie onderscheiding.    
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Aftrapbal Carnaval 



Al sinds mensenheugenis begint een voetbalwedstrijd met de aftrap. Het meest logische is 
dus dat C.S. de Heikrikkels haar activiteiten begint bij SCMH. Dit zal dan gebeuren op het 
Aftrapbal in het clubhuis van SCMH. Vanaf 20.30 uur gaat het los en uiteraard zal een 
delegatie van de Heikrikkels, waaronder de (nieuwe) Prins, zijn Prinses en hun 
adjudantenpaar, van de partij zijn. 
 

Korfbal 
De laatste wedstrijd van voor de jaarwisseling was thuis tegen koploper Heumen. Voor de 
dames van Henk van Hoof was er geen eer te behalen en na een 5-12 ruststand, eindigde 
de wedstrijd met een 10-22 uitslag. Hoogtepunten waren waarschijnlijk de eerste minuten 
van beide helften; SCMH maakte de eerste 2 doelpunten. Daarna was het aan de 
bezoekers. Na een paar weken rust vanwege Kerst en Nieuwjaar gingen de dames medio 
januari op bezoek bij Corridor in Son en Breugel. Helaas kon het hier geen potten breken en 
ging het kansloos onderuit met 11-5. Vooralsnog kent dit zaalseizoen nog weinig tot geen 
succes voor de Heise dames. Misschien keert het tij in de komende wedstrijden. 
Een snelle start in dit nieuwe jaar was er overigens wel voor het MW1-team van de 
korfbalafdeling. Voor dit team stond er op 4 januari reeds een wedstrijd op het programma. 
Het bezoek aan Miko’76 in Mill bracht geen succes: er werd met 6-4 verloren. 
 

Voetbal 
De voetballers kenden een iets langere winterstop dan de dames van de korfbaltak. Maar de 
dames zitten dan ook binnen! Medio december speelden de heren een -verloren- wedstrijd 
tegen Achilles Reek en eind januari mocht men wederom aan de bak. SCMH ging op bezoek 
bij nieuwkomer HBV uit Beers. Volgende maand de statistieken.  
 
Contractverlenging Stan Vos 
SCMH en hoofdtrainer Stan Vos zijn een contractverlenging overeengekomen. De Ossenaar 
zal ook seizoen 2023-2024 de mannen van de selectie onder zijn hoede nemen. Beide 
partijen zijn zeer tevreden over de samenwerking en ook de spelers zijn zeer content met het 
aanblijven van Stan. De trainer uit Oss ziet nog mogelijkheden om de spelers en het team 
naar een hoger niveau te brengen. We wensen zowel Stan als de spelers veel succes toe. 
 
Verenigingsscheidsrechters jeugd 
Tom van den Hoogen en Luuk Hugers, jeugdleden van SCMH (hoewel Tom bij Udi voetbalt) 
hebben met goed gevolg de cursus van verenigingsscheidsrechter gevolgd. Na de 
cursusavonden en een aantal stage-wedstrijden hebben zij op 20 december het diploma 
mogen ontvangen uit handen van een KNVB-afgevaardigde. SCMH feliciteert Luuk en Tom 
met dit diploma en hoopt nog verschillende jaren gebruik te mogen maken van hun diensten. 
Voor de ondersteuning van beide ‘toparbiters in spe’ dankt SCMH Joep van Helvoort. Die 
heeft beide heren met raad en daad bijgestaan.   
  


