
 

 

 
 

 
4de Sport- en Spelmiddag op het Anna Blamanplein 8 juli 2020 

 
 

 
Het is woensdag ochtend 8 juli en er wordt hard 
gewerkt aan het opbouwen van alweer de 4e 
sport- en spelmiddag van de stichting Haagse 
Hopjes Transvaal. Alle partners zijn er vandaag 
weer met groots materiaal op uit getrokken. 
Deze week staan we op het Anna Blamanplein. 
Het is bewolkt met hier en daar een buitje maar 
later, na het opbouwen klaart het op en blijft het 
grotendeels droog. Prima weer dus om weer 
lekker actief te gaan sporten.  
 

Het Anna Blamanplein is een plein waar 
vaak hangjongeren zijn. deze jongeren 
bevinden zich vaak in en rondom het 
plein/voetbalkooi of lopen door de wijk 
waar ze dan voor rottigheid zorgen. Voor 
ons als stichting een uitdaging om ook 
deze jongeren op een leuke manier mee 
aan het sporten te krijgen. Dit blijkt al 
langer een uitdaging te zijn. Maar opgeven 
doen we niet, de aanhouder wint. 
 

Aan de keuze zal het niet gelegen hebben, zo is de 
bungeetrampoline weer terug. Bij dit onderdeel staan 
de kids vaak rijen dik in de rij om even helemaal los te 
gaan op de trampoline. Doordat de kinderen vast 
zitten met elastieken durven zelfs de mindere 
waaghalzen het aan om salto’s te maken. Hierdoor 
verleggen ze de grenzen van wat ze durven waardoor 
ze de volgende keer weer een stapje verder durven te 
gaan. Hiermee bouwen wij aan de ontwikkeling van 
kinderen binnen een veilige situatie.  
 
Dit geld ook voor de klimwand die ook deze week 
weer aanwezig was. Deze uitdagende klimwand is 
zeker niet makkelijk. Niet elk kind zal dan ook de top 
aan kunnen tikken. Maar de kinderen merken wel dat 
er door het zekering systeem zonder angst 
geklommen kan worden. Je ziet dan ook echt verschil 
nadat ze na de eerste keer het systeem te hebben 
uitgetest, de tweede keer aanzienlijk beter gaat. 



 

 

 
Naast de bovenstaande spannende onderdelen 
was er natuurlijk ook nog genoeg ander leuks. 
Zo verzorgde Skateland weer de step en bmx 
clinic, stond Sport op Maat lekker te 
volleyballen in de voetbalkooi en waren er 
meerder storm en lucht kussens. Kortom voor 
jong of ouder, groot of klein, voor ieder wat wils. 
 
Wij kijken dan ook terug op een geslaagde dag 
en willen onze partners hiervoor bedanken. 
 
 
 

 
Graag zien wij de kinderen weer terug de komende Sport- en Spelmiddag op 15 juli op het 
Kaapseplein. 
 
Daarna hebben wij op het Wijkpark Transvaal 6 weken achterelkaar op de woensdagen 
vakantieactiviteiten!!! 
 
Sportieve groet, 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
 

 


