
 
 

De dames van de korfbal pakten de eerste plaats (gedeeld), daar de 
koploper verloor en onze dames wonnen. Fortuna werd met 7-5 opzij gezet. 
Voordat het team de zaal ingaat, speelde het eerst nog de wedstrijd tegen 

Flash in Den Dungen. Deze wedstrijd wil men het liefst zo snel mogelijk vergeten. Kansloze 
10-4 nederlaag. Hierna ging de korfbalafdeling de zaal in. Na eerst enige weken trainen, 
begonnen ook hier de wedstrijden. Volgende maand hierover meer. 
De voetballers begonnen deze cyclus met een zondag zonder voetbal. Er was niks in te 
halen en ook de 2e bekerronde zat er voor SCMH (net) niet in. Als eerste kwam nu Achates 
uit Ottersum op bezoek. Met 4-0 behaalde SCMH ogenschijnlijk een makkelijke overwinning. 
Op het veld was het echter anders. Een vertekend beeld van deze 3 punten-wedstrijd 
derhalve. Maar… die punten tellen ook! Tegen Juliana Mill haalde SCMH revanche op de 
smadelijke nederlaag van vorig seizoen. Toen kreeg men er in de laatste 10 minuten 5 om 
de oren. Nu bleef het met 0-2 de baas over het team van Tom van Dalen. Blije gezichten aan 
SCMH-zijde derhalve. Vervolgens SES thuis. Met een 2-2 eindstand kwam SCMH goed weg. 
In de eerste helft bleven de groen-witten nog overeind; na de thee ging het mis. 
 
Interne competitie 
De eerste van de drie periodes van de interne competitie is gespeeld. Op de eerste plek is 
Dames 2 van de korfbalafdeling geëindigd met een mooi moyenne van 2,75 pnt. Heren 1 van 
de voetbalafdeling volgt met een gemiddelde van 1,88 pnt. op gepaste afstand als tweede, 
terwijl de Dames 1 van de korfbal met 1,63 pnt. de derde plek heeft behaald.   
Dames 2, proficiat! 
Dit seizoen doen er 13 teams mee aan deze interne wedstrijd. De tweede periode is 
begonnen op 31 oktober (start binnencompetitie) en loopt totdat de zaalcompetitie gespeeld 
is (begin april). Daarna volgt nog een derde periode. 
 
Financiële jaarvergadering 
Op 31 oktober jl heeft de vereniging haar financiële ledenvergadering gehouden. Het bestuur 
was bijzonder teleurgesteld over de opkomst. Daar het een belangrijke vergadering is met 
het oog op de toekomst, had het bestuur op meer belangstelling gerekend. Enkele puntjes uit 
de vergadering, die ieders aandacht vragen. 
* In het bestuur heeft Tijn Habraken de plaats ingenomen van penningmeester Ruud van der 
Sanden. Ruud werd bedankt en Tijn veel succes toegewenst. 
* De contributie wordt verhoogd met €2,50 voor de jeugd en €5,00 voor de senioren. 
* Voor dit seizoen staan o.a. de volgende investeringen op de begroting: digitaal scorebord 
korfbal, muziek- en geluidsinstallatie, koeling en aanschaf (spel)materialen. 
* Het oude trainingsveld heet voortaan VELD 4. 
* Nogmaals herinnering om na de wedstrijden/trainingen de velden leeg te maken van 
materialen.  
* Download de voetbalapp en korfbalapp, zodat je, wanneer de nieuwe site in de lucht is 
(einde dit jaar), middels push-berichten op de hoogte gehouden kunt worden. 
 
Rikken 
De rikavond voor de volgende maand vindt plaats op maandag 19 december a.s. Het rikken 
begint om 19.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt €2,50, waarvoor men bij binnenkomst een 
kop koffie of thee krijgt. Op de avond zijn enige leuke prijzen te winnen. 
 
Bezoek Sint Nicolaas 
Op zaterdag 19 november jl bracht Sinterklaas, met twee van zijn allerbeste Pieten, een 
bezoekje aan SCMH. Hij werd door de kleinste leden van de vereniging ontvangen en die 
bezorgden hem een onvergetelijke middag. Uiteraard had de Sint voor de kinderen een 
kadootje meegebracht. Sinterklaas heeft nu al beloofd om volgend jaar weer terug te komen. 
Staat in zijn (en onze) agenda genoteerd!  
 
Feestavond met thema 



 
 

Op vrijdag 2 december a.s. vindt in ons clubhuis, tijdens en na het toernooitje 
van de VR18+, een feestavond plaats met een ‘lichtelijk Braziliaans tintje’. 
Eerst is er spanning en sensatie tijdens het toernooi, waarna deze nog eens 

terugkomen tijdens de wedstrijd Kameroen – Brazilië, welke op de tv in de kantine te volgen 
is. Wanneer deze wedstrijd is afgelopen, gaan de voetjes van de vloer. De avond duurt van 
19.30 tot 23.30 uur. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
De nieuwjaarsreceptie mag weer! Op zondag 1 januari a.s. is, vanaf 16.00 uur, iedereen in 
de gelegenheid om elkaar alle goeds voor 2023 toe te wensen. Noteer deze datum alvast in 
uw agenda. Tijdens deze middag zullen de jubilarissen van 2022 gehuldigd worden.  
 
Speculaasactie 
Dit jaar hebben de korfbalsters weer hard hun best gedaan zoveel mogelijk 
speculaaspoppen te verkopen. En dat is gelukt! Samen hebben ze méér dan 900 poppen 
verkocht, wat netto een bedrag van bijna €2.500,00 heeft opgebracht. Fantastisch gedaan 
dames! In het bijzonder dank aan de sponsoren Peka Kroef, AdVee dierenartsen, AEC 
Uden, aannemingsbedrijf Vissers, Goessens podologie, INGE Naaimachines, Lenz 
Architecten, Nouvion en Snack4dogs. Het personeel en/of zakenrelaties van deze bedrijven 
kunnen genieten van iets lekkers tijdens de feestdagen.  
 
Doelshoppen 
Steun SCMH met je online aankopen! Via de website doelshoppen.nl gaar een deel van je 
aankoopbedrag naar onze vereniging. Dit kost je niks extra’s! Bekende webwinkels als 
Bol.com, Coolblue, Hema, Blokker, Mediamarkt en Bonprix doen mee. Maar ook via Greetz 
en Thuisbezorgd.nl kun je ons steunen. Ga naar doelshoppen.nl en kies als doel SCMH 
(categorie korfbal) en klik de webwinkel aan. Je wordt automatisch doorgestuurd en hoeft 
verder niks te doen. Tijdens het winkelen kun je dit zelfs nog doen. Wat in je winkelmandje 
zit, blijft bewaard. Zeker de moeite waard! Afgelopen jaren hebben we hier bijna €900,00 
mee opgehaald.  
 

Korfbal 
In de laatste thuiswedstrijd van het eerste deel van de buitencompetitie pakte SCMH drie 
punten, door met 7-5 te winnen van Fortuna. Met de rust was het 4-2 en SCMH bleef de hele 
wedstrijd op voorsprong. Daar koploper Korloo had verloren, deelt SCMH nu met hen de 
eerste plaats. De laatste wedstrijd, tegen Flash, zou gewonnen moeten worden om in ieder 
geval (mede) herfstkampioen te worden. Het werd een grote deceptie. Met de rust stond het 
6-0 en na het laatste fluitsignaal zelfs 10-4. Door de andere uitslagen doet zich het vreemde 
fenomeen voor, dat vier teams, waaronder SCMH, nu op de eerste plaats staan. Na de 
zaalcompetitie zal bepaald gaan worden, wie de kampioensschaal mag gaan ontvangen. 
Dus eigenlijk best wel spannend! De eerste wedstrijden van het binnen-gebeuren zijn in het 
weekend van 19 (jeugd) en 20 (senioren) november. Over de resultaten van het 1e komen 
we volgende maand terug. 
  
Jeugd 
Binnen de jeugdafdeling is in de eerste reeks, zoals reeds eerder gemeld, de F1 kampioen 
geworden. Voor een ander team zat dit er niet in. E1 werd nog wel fraai tweede, maar voor 
B1 en D1 was het lastiger. Zij eindigden onder de middenmoot. D1 is een nieuw team en 
speelt voor het eerst 2-vaks. De welpen spelen wekelijks hun wedstrijdjes, maar uitslagen 
worden hiervan niet bijgehouden. Spelvreugde is er echter volop! Bij de KangoeroeKlup 
staan de jongens en meisjes aan het begin van een sportcarrière. Of dat nou bij korfbal of 
voetbal is, of bij een andere sport, is niet van belang. Hier leren ze dat samen sporten 
belangrijk is. Later hebben ze daar profijt van. Het G-team tenslotte, doet wekelijk haar 



 
 

sportieve inspanning, maar dan wel op hun eigen niveau. Leuk om hen zo 
bezig (fanatiek) te zien.  
Enkele leuke dingen om te melden: B1 krijgt een sponsor; op 5 november 

heeft F1 deelgenomen aan een toernooi in Erp; het trainen en spelen in de zaal is begin 
deze maand begonnen; enkele meiden van B1 zetten zich in als trainster voor de F1 en 
helpen mee met de KangoeroeKlup en nagenoeg alle teams hebben kader met 
korfbalkennis. De afdeling zoekt nog wel een trainster, die af en toe mee kan helpen of kan 
inspringen wanneer iemand niet kan. Meld je bij jeugdkorfbal@scmh.nl.  
 
Verlenging contract 
Trainer/coach Henk van Hoof heeft het bij SCMH goed naar zijn zin en voelt zich er prima 
thuis. Zijn ervaringen met SCMH zijn zeer positief. Voor SCMH geldt hetzelfde. In het 
jaarlijkse gesprek waren beide partijen het dan ook snel eens over een contractverlenging. 
Dit betekent dat Henk ook seizoen 2023-2024 aan het roer staat bij de selectie van de 
korfbalafdeling. Succes. 
 

Voetbal 
Het weekje rust kwam SCMH zeer gelegen, gezien de verschillende blessuregevallen. Mooi 
tijd om te herstellen, hoewel dit voor de lang-geblesseerden niet zal gelden. Bij hen is het 
afwachten wanneer zij de trainingen en de wedstrijden kunnen hervatten. Maar… het voetbal 
gaat gewoon door! De eerstvolgende hindernis was Achates, voor SCMH een onbekende 
tegenstander. Voetballend waren de bezoekers uit Ottersum beter dan de thuisclub, maar 
deze ging effectiever met de kansen om en scoorde vier keer. Achates scoorde niet en bleef 
met lege handen staan. SCMH maakte door deze overwinning een sprong naar de vierde 
plaats van de ranglijst. Hierna op bezoek bij Juliana Mill. Bij winst zou SCMH nóg een 
sprongetje kunnen maken. SCMH parkeerde de bus en gokte op de counter. Dit pakte 
wonderwel goed uit: het incasseerde zelf geen goal, terwijl het wel twee keer succesvol was. 
Door deze tactiek, en mede door de grandioze inzet, voegde SCMH drie punten toe aan haar 
totaal en stoomde door naar de tweede plaats. SES kwam als volgend struikelblok naar 
Mariaheide. Met de rust stond SCMH comfortabel op 2-0. De ranja in de rust was de 
thuisclub niet goed gevallen. SES kwam terug tot 2-2 en SCMH mocht blij zijn, dat het daar 
bij bleef. Het zakte nu een plekje op de ranglijst. Vervolgens ging SCMH op bezoek bij 
koploper Festilent. Volgende maand de feiten en cijfers van deze en volgende wedstrijden.    
 
Nieuwe tenues SCMH 2 
SCMH 2 voetbal is door Wtd Widontec in het nieuw gestoken. In de persoon van Willem 
Donkers kwam het bedrijf naar het sportpark om de tenues te overhandigen. Wtd Widontec 
is al jaren een trouwe sponsor van het tweede voetbalteam. Het bedrijf is gespecialiseerd in 
het ontwikkelen, aanpassen en produceren van machines voor land- en tuinbouw en 
industrie. Met een mooie 5-1 overwinning gaven de spelers extra glans aan deze 
sponsoractiviteit. SCMH wil Wtd Widontec hartelijk danken voor deze mooie geste. 
 
Foto SCMH 2 voetbal 
 
Jeugd 
Dit keer hebben we ook even aandacht voor de jeugd. De 1e fase is gespeeld. In die fase is 
JO19-1, met 13 punten uit 5 wedstrijden, als eerste geëindigd. Doelsaldo +10. JO13-1 deed 
het zelfs iets beter en werd 1e met 15 punten uit 5 wedstrijden. Doelsaldo +26. Datzelfde 
deed JO12-1 ook: 15 punten uit 5 wedstrijden, samen met Blauw Geel. Doelsaldo +27. 
JO11-1 staat, samen met Mariahout, ook met 15 punten uit 5 wedstrijden bovenaan. Het 
doelsaldo van SCMH is met +90 aanmerkelijk beter dan dat van Mariahout. MO20-1 en 
JO15-1 zaten in een iets zwaardere klasse en bleven, wat resultaten betreft, enigszins 
achter. Beide teams eindigden dan ook in de onderste regionen. De JO8 t/m JO10 spelen 
ook in fases, maar daar worden geen standen van bijgehouden. De JO7-teams spelen in een 
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Meierijcompetitie, waarvan eveneens geen stand wordt bijgehouden. De 1e 
fase is gespeeld en op 29 oktober is voor de MO20 de 2e fase begonnen. 
Deze eerste wedstrijd won het team prompt! De andere juniorenteams zijn op 

5 november gestart. In deze 2e fase zijn nieuwe indelingen en wordt wat meer naar de 
sterkte gekeken. Eerstgenoemde teams zullen beslist zwaarder ingedeeld zijn, terwijl voor 
MO20 en JO15 het tegenovergestelde geldt. Deze 2e fase loopt vooralsnog tot 10 december.  
Met het jeugdkader gaat het prima. Het gemis van een trainer voor de JO19 op dinsdag is 
opgelost, door dit team met SCMH 2 te laten meetrainen. Dit wordt als positief ervaren; 
derhalve een win win-situatie. 
De jeugdafdeling is nog wel met spoed op zoek naar een leider en trainer voor het JO15-
team. Dit kan één persoon zijn, maar het mogen er ook meerderen zijn. Het team traint 
overigens twee keer in de week. Aanmelden en informatie bij voorzittertcj@scmh.nl.  
 
Aanwas scheidsrechters 
Tom van de Hoogen en Luuk Hugers hebben zich beiden bij de KNVB aangemeld voor de 
cursus verenigingsscheidsrechter. Op dit moment zijn ze zover, dat ze hun stage-wedstrijden 
aan het fluiten zijn. Beiden worden namens SCMH begeleid door Joep van Helvoort. Wij 
wensen hen voor het nog komende deel, met de afsluiting, veel succes toe.  


