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VIERDE KLASSE B Heksenberg-spits scoort vier keer tegen NEC’92

Jean Marie Pfaff (tweede van rechts) in een docerende rol.

foto Luc Lodder

Olijve beleeft mooie middag
Mede dankzij vier doelpunten van Mickey Olijve, verpulverde Heksenberg NEC’92/Vloerenboulevard: 7-2. Door
die eclatante overwinning blijft de thuisclub in de race
voor het kampioenschap.
door Jan Lenferink

D

e Heerlense derby op
Brunssums grondgebied
tussen Heksenberg en
NEC’92 eindigde in een
7-2 overwinning voor de thuisclub
door onder meer vier treffers van
Mickey Olijve.
Heksenberg leidde bij rust al comfortabel met 4-1, toen ineens alle
ogen gericht waren op een man
met een forse, witte bontkraag die
langs de lijn paradeerde.
Jean Marie Pfaff, ooit ’s werelds beste keeper, bracht een bezoek aan
Heksenberg. Een pr-stunt, waarbij
de Belg handtekeningen uitdeelde,
op de foto ging en met een schuin
oog naar de derby keek.
Pfaff sprak na afloop de Heksenberg-spelers toe. Op de vraag wat
zijn boodschap was deze middag
antwoordde de Belg: „Het amateur-

voetbal is een mooi sociaal gebeuren in de wijk waarbij we meer kinderen moeten betrekken. De strijd
die hier voor een bal wordt geleverd, is geweldig om te zien. De wil
om te winnen. Een club is een
thuis voor spelers en zonder thuis
ben je niet gelukkig.”
Pfaff zag een duel met grote belangen voor beide clubs. Waar Heksenberg volop is verwikkeld in de
strijd om het kampioenschap, probeert NEC weg te blijven van de nacompetitiestreep. Na de volle winst
uit negen duels en het pakken van
de eerste periodetitel, raakte Heksenberg in een dip die een maand
duurde en waarin de ploeg vier
duels op rij verloor. „Daar hebben
we het echt laten liggen”, zegt Mohamed Ouaissa. „Ik was zelf ook
niet in goeden doen, het liep gewoon niet. Gelukkig pakten we het
daarna weer goed op, met zeven

overwinningen achter elkaar. We
doen weer volop mee om het kampioenschap.”
De thuisclub opereerde veel te behoedzaam en NEC hield simpel
stand; het tempo was veel te laag.
Na wat speldenprikken over en
weer, kreeg topscorer Mickey Olijve een ingeving. Vanaf eigen helft
was hij niet te stoppen en schoot
hard binnen: 1-0. Heksenberg liep
ineens snel uit naar 3-0 via Leonardo Santelia en een eigen doelpunt
van Erik Mertens. De ploeg van
Gerrit Olijve bleef ook na de 4-0
van Ouaissa te gemakzuchtig waardoor Khalid Boukazza er nog voor
rust 4-1 van maakte.
In plaats van NEC in de tweede
helft bij de strot te pakken, liet Heksenberg het gebeuren. De gasten
bleven goed meedoen en erin geloven. Via een strafschop van Heico
Bleijleven werd het zelfs 4-2. Het
had niet veel gescheeld of NEC had
de aansluitingstreffer gemaakt. Na
rood voor Mertens was het pas gedaan voor de fusieclub. Olijve was
hierna niet meer te houden. In tien
minuten tijd tekende hij met een
zuivere hattrick voor 7-2.

