
Backx zoekt het hogerop
Voetballer Haastrecht is ook actief met de polsstok
HAASTRECHT IDe voetbal-
lende fierljepper Maik
Backx neemt geen genoe-
gen meer met een plek op
het tweede plan. Backx
gaat dit seizoen voor een
basisplaats in de hoofd-
macht van zondagderde-
klasser Haastrecht. Een
polsstokverspringwed- .
strijd wil de Haastrechte-
naar op korte termijn
.winnend afsluiten.
WIM KROONE

De 20-jarige Maik Backx is een am-
bitieuze sporter, die niet snel op-
geeft. Als eerstejaars senior pen-
delde de aankomende bankemployé
tussen het eerste en tweede van
Haastrecht. De rappe allrounder is
inzetbaar op veel posities.

"Vorig seizoen miste ik een aantal
.trainingen en wedstrijden vanwege
het polsstokverspringen, dat ik
sinds mijn twaalfde beoefen:' vertelt
een spraakzame Backx. "Dat gaat
me dit jaar niet overkomen. Ik heb
leerzanie wedstrijden gespeeld in
het tweede elftal, maar' het eerste
lonkt. Bij het polsstokverspringen
heb ik nu hetzelfde gevoel. In de
jongens- en juniorencategorie was
ik steevast het vijfde wiel aan de
wagen. Met springers als Wilco van
Amerongen, Rian Baas, Thomas van
Midden en Erwin Timmerarends
was ik in elke wedstrijd kansloos
voor een hoge klassering. Gek ge-
noeg gaat het bij de senioren beter.
Ik promoveerde naar de topklasse
en eindigde eind juni in Polsbroe-
kerdam al een keer als tweede ach-
ter Jaco de Groot. Nu wil ik dolgraag
een keer winnen:'

Het persoonlijk record van Maik
Backx is 'slechts' 18.18 meter. Hij
traint op de plankiers v.an polsstok-
club Vlist keihard om de 19 meter-
grens te doórbreken. "Theo van

Groot won de NFM weer. In de ko-
mende jaren wil ik daar op het po-
dium eindigen en een gouden, zilve-
ren of bronzen hangertje in ont-
vangst nemen: Dat is naast de natio-
nale titel het hoogste wat je kunt be-
reiken in deze sport. Op zaterdag 23
augustus zijn de Nederlandse kam-
pioenschappen in Friesland. Ik hoop
daar van' de partij te zijn." Marco
Versloot, trainer Haastrecht, kan ko-
mende dinsdag een fitte Backx ver-
welkomen op de eerste training.
Backx: "Explosiviteit is essentieel bij
het polsstokverspringen en duurver-
mogen belangrijk bij het voetballen.
Ik beschik over beide disciplines,"

Met mijn 73
kilogram ben ik te
Ucht. Er moet meer
massa bijkomen
-Maik 8ackx

uitslag. "Mijn eerste sprong van
17.20 meter was goed genoeg voor
een plek in de finale. Helaas volgde
daarna een natsprong. Jaco de

'" Haastrechter Maik Backx in voetbaloutfit op de schans in Vlist. FOTOPIM ~UL

Kooten is mijn 'leermeester:' zegt
Backx met respect. "Ik kan mijn
stok nu een halve meter verder weg-
zetten, waardoor ik verder spring.
Met mijn 73 kilogram ben ik nogte
licht. Er moet meer massa bijko-
men. Door krachttrainingen pro-
beer ik dat te bereiken. Wel met
mate, want als voetballer ben ik re-
delijk snel en die souplesse wil ik
niet verliezen:'

Elfde
Het afgelopen weekeinde werd
Backx in It Heidenskip elfde tijdens.
de nationale fierljepmanifestatie,
Hij was de vierde 'Hollander' in de
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