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VIERDE KLASSE B ‘Het is vervelend om de zoon van de trainer te zijn’

Mikey in titelrace met
herboren Heksenberg
RKVV Heksenberg doet volop mee in de strijd om het
kampioenschap. Dat is voor
een groot deel te danken
aan topschutter Mikey Olijve (22), die het net met gelies- en enkelklachten en werd ik
door omstandigheden regelmatig
mak weet te vinden.

Half
drie

door Dennie Sormani

V

lak voor de winterstop
waren Mikey Olijve en
Heksenberg het even helemaal kwijt. De ploeg verloor vier keer op rij en het gedroomde kampioenschap leek ver
weg te zijn. Maar de Heerlenaren
rechtten de rug en kwamen als herboren uit de winterse rustperiode.
Zeven overwinningen later doet
Heksenberg, met slechts drie punten achterstand op koploper Kerkrade West, weer helemaal mee in
de spannende titelstrijd.
Belangrijke schakel in het succesverhaal is topscorer Olijve, dit seizoen
al goed voor 23 doelpunten. „Het
gaat persoonlijk prima, maar veel
goals heb ik echt te danken aan het
team”, vertelt hij. „Alles valt momenteel op zijn plek. Ik heb altijd
honger naar meer doelpunten en
mijn streven is om er zeker dertig
te maken. Dat moet haalbaar zijn.”
Opvallend is dat de dit seizoen zo
trefzekere aanvaller vorig jaar
slechts zes keer het net wist te vinden. „Toen zat echt alles tegen, de
ballen vlogen tegen de paal of op
de lat. Bovendien kampte ik met

als laatste man of rechtshalf gebruikt. Daar heb ik voorgaand aan
dit seizoen een goed gesprek over
gehad met de technische staf, want
dat wilde ik absoluut niet meer.”
Mikey is in het dagelijks leven werkzaam als fysiotherapeut. Hij maakt
vaak lange dagen, waardoor hij
maar een keer per week kan trainen. „De jongens weten dat en maken er geen probleem van. Ze zien

Mikey Olijve.

dat ik een meerwaarde ben voor de
ploeg, dat speelt natuurlijk ook
mee.”
Bij Heksenberg speelt Mikey samen
met zijn broer Kevin, terwijl hun
vader Gerrit Olijve de coach is.
„Het is vaak vervelend om het
zoontje van de trainer te zijn
hoor”, geeft hij volmondig toe.
„Mensen leveren commentaar,
maar dat hou je toch niet tegen.
‘Die staat toch wel in de basis’, zeggen ze dan. Of: ‘Hij mag dit wel, anderen niet’. Ik probeer me er zo
min mogelijk mee bezig te houden,
dat heeft toch geen zin. Daarbij
merk ik dat mijn vader mij en mijn
broer veel sneller ‘op de kloten’
geeft dan andere spelers.”
Een doelpuntenmachine wekt vaak
de interesse van teams uit hogere
klassen en bij Olijve is dat niet anders. „Ik ben al door verschillende
clubs persoonlijk benaderd en sta
zeker open voor een vertrek. Hoewel ik het bij Heksenberg naar
mijn zin heb, heb ik altijd de drang
gehad om hogerop te voetballen.
Ook mijn vader kan me dan echt
niet tegenhouden”, aldus de aanvaller, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij Heksenberg. Daarvoor was
hij bij tweedeklasser Vaesrade ook met vader Gerrit als trainer actief.
„Ik denk dat hij het moeilijk zou
vinden wanneer ik niet meer in
zijn team speel. Maar hij zegt ook
dat ik de kans moet grijpen als een
goede club zich meldt. Hij is nuchter genoeg om te weten dat hij me
niet altijd bij een derde- of vierdeklasser kan houden.” Dan, lachend:
„Ik ben wel bang dat ik dan in het
begin een paar dagen thuis geen
eten zal krijgen.”

