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VIERDE KLASSE B Goaltjesdief Mike Olijve mag

er weer twee bijschrijven en brengt zijn seizoenstotaal op 27

Heksenberg maakt

geen fout tegen Weltania

door Tim Beckers

Dat veel afhangt van de goals
van de spits, bleek ook in Welten
weer. Olijve nam beide doelpunten
voor zijn rekening. Heksenberg
was de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, maar kon dat pas
na ruim een half uur in de score uitdrukken.
Mohamed Ouaissa omspeelde
knap twee man en stuurde Olijve
de diepte in, die heel beheerst de
openingstreffer binnenschoot. Op
slag van rust kreeg Heksenberg een
strafschop na een overduidelijke

HEERLEN – Heksenberg blijft in het
spoor van koploper FC Kerkrade-West. De ploeg van trainer
Gerrit Olijve won voor de achtste
maal op rij in de competitie, deze
keer met 0-2 bij Weltania.
De laatste keer dat de formatie van Olijve niet wist te winnen,
was de laatste wedstrijd voor de
winterstop, inmiddels een paar
maanden geleden. Sindsdien is de
ploeg ongeslagen en heeft het met

Mike Olijve (zoon van) een goudhaantje in de ploeg. Zijn totaal
staat nu op 27 en de magische
grens van dertig treffers is, met nog
een aantal duels te gaan, zeker haalbaar. „Ik ben tevreden over het aantal dat ik nu gemaakt heb. Vorige
week vier en nu weer twee. Ik ben
op dreef”, vertelde de topscorer, die
ook tegen Weltania weer tweemaal
trefzeker was. „Dertig zou een
mooi aantal zijn, maar ik probeer
gewoon zo belangrijk mogelijk te
zijn voor dit team.”

handsbal van Weltania-aanvoerder
Jesper Sporken. Olijve maakte vanaf elf meter geen fout en bracht
Heksenberg op een comfortabele
2-0 voorsprong, die de ploeg ook
niet meer zou weggeven.
„Ik kan echt genieten van deze
wedstrijd en van de ploeg’’, vertelde de zichtbaar tevreden trainer
Gerrit Olijve. Door de zege blijft de
achterstand op koploper Kerkrade-West slechts drie punten.
„We gaan voor het allerhoogste.
We hebben denk ik de beste ploeg

en het is zaak om nu iedereen fit te
houden. En mocht het niet lukken
gaan we proberen te promoveren
via de nacompetitie.”
Het kan in 4B nog alle kanten
op, want ook Voerendaal maakt in
het kielzog van Heksenberg nog
een goede kans. „Wij moeten nog
tegen Kerkrade-West en Voerendaal. Twee wedstrijden die we voor
de winterstop verloren, maar die
we nu moeten winnen om kampioen te worden’’, realiseerde doelpuntenmachine Mike Olijve zich.

