
 

 

 

De ‘eerste weken’ bij de Stichting Haagse Hopjes  
Transvaal, 27 april tot 31 mei 2020 
 
Sinds maandag 27 april 2020 zijn er weer enkele Hopjes van de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal open. We hebben vele 
aanpassingen gemaakt om de kinderen 
weer veilig buiten te laten spelen! We 
zijn al enkele weken zo bezig en willen 
graag eens laten zien hoe wij het 
sporten en spelen aanbieden in deze 
vervelende Coronatijd. 
 
Het was natuurlijk heel erg wennen 
voor de kinderen na een hele tijd 
binnen zitten, eindelijk weer sporten 
met anderen. De aanpassingen hebben 
we al uitgebreid aan bod laten komen 
in ons vorige verslag. Toen wisten we 
echter nog niet hoe dit allemaal uit zou 
gaan pakken. Nu, enkele weken verder, 
met de nieuwe aanpassingen zijn de 

kinderen er al helemaal op ingespeeld.  
 
Kinderen kennen de ‘handen was plekken’ en 
wassen hun handen voordat ze gaan spelen. De 
meesters en juffen blijven op gepaste afstand  
(1,5 meter) van de kinderen en elkaar zoals hun 
petje en hesje je ook zullen vertellen. Daarnaast 
wachten de kinderen ook netjes in de krijtcirkels, 
waardoor ze ook gepaste afstand van elkaar 
houden als ze in de buurt van de meesters of 
juffen komen. Uiteraard blijft het lastig voor de 
kinderen om er constant aan te denken. Maar ze 
zijn er nu bewust en onbewust zo veel mee bezig, 
dat het ondertussen goed blijft hangen! 
 
De aangepaste sporten die wij doen zijn ook erg 
aangeslagen. Elke dag hebben wij op meerdere 
pleinen een slackline uitstaan waar de kinderen 

zelfstandig op kunnen balanceren en oefenen. Hierbij kunnen de kinderen elkaar helpen of 
door de meesters/juffen geholpen worden met behulp van een lange stok. Zo wordt er veel 
aan het evenwicht en aan samenwerking gewerkt in Transvaal! 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Ook hebben we in de Coronatijd enkele nieuwe longboards 
mogen aanschaffen via enkele van onze sponsoren. De 
longboards worden nu al dagelijks gebruikt! Het is ook een 
ideale sport waarbij genoeg afstand tot elkaar gehouden kan 
worden en waarbij je niet te veel met je handen aan het 
materiaal zit. Daarnaast vinden kinderen het geweldig om te 
leren boarden zodra ze de meesters hun voorbij zien sjezen! 
 
Tot slot zijn wij sinds 18 mei begonnen met het uitlenen van 
speelgoed. Dit gaat ook boven verwachting goed! Er staan 
grote ‘wasmanden’ klaar met schoonmaakmiddelen waar de 
kinderen langs kunnen met hun speelgoed om dit goed af te 
boenen. Hoewel wij verplichten dat ze alles waar ze met hun 
handen etc. aankomen dienen schoon te maken, nemen 
sommige kinderen dit iets serieuzer. De banden, bellen en 
spatborden van de skelters zijn bijvoorbeeld nog nooit zo 
schoon geweest! 
 
Een groot compliment aan alle spelende kinderen maar in 
dit geval ook aan de ouders die hier ook erg serieus mee 
omgaan!  
 
Tot slot nog een bedankje aan de heren van Hofstad Security die ons gedurende de hele 
maand mei hebben bijgestaan op het Kaapseplein. Ze zullen gemist worden door alle  
 
buurtbewoners rond het Kaapseplein. Ook de kinderen zullen het jammer vinden dat ze deze 
“meesters” niet meer kunnen inmaken tijdens voetbal. 

 
Ook willen wij de twee sportdocenten, 
Jeroen en Ben heel erg bedanken voor hun 
inzet op de pleinen in Transvaal. Vooral Ben 
werkt op twee pleinen, tegelijk….. knap hé, 
namens de Haagse Hopjes Transvaal, 
hartelijk bedankt toppers! 
 

 
Zaterdag en zondag zullen deze heren weer 
op het Kaapseplein aanwezig zijn, om de 
kinderen goed aan het sporten te zetten.  
 
Namens de Haagse Hopjes Transvaal, 
Jeroen en Joke  

 
 


