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Als je aan ‘midden’ oktober denkt, denk je 
meestal niet gelijk aan buitenspelen. Bij de 
Haagse Hopjes denken wij daar wel aan. Wij 
houden elk jaar in de herfstvakantie  een grote 
Herfstactiviteit op het Wijkpark Transvaal. Zo 
hebben we ook dit jaar weer een succesvolle 
herfstactiviteit georganiseert. Met, geloof het of 
niet, enkele instructeurs in korte broek. De 
bezoekers liepen veelal in t-shirts en er zijn 
zelfs zonnebrillen geconstateerd. Maar niet 
alleen de instructeurs hebben genoten van 
deze dag. De kinderen al helemaal. De 800 
kinderen die een bandje hadden, hebben zich op talloze activiteiten kunnen 
vermaken.

Het was de laatste activiteit 
uit ons ‘Activiteitenplan 
2017’. Ook dit jaar wilden we 
het jaar weer afsluiten met 
een show. Waar we 
afgelopen jaar hebben 
afgesloten met  een grote 
show van Skateland. Dit jaar 
hebben we ervoor gekozen 
om af te sluiten met een 
free-run show door de heren 
en dame van Back2Basics. 
Deze hebben dit jaar 
meerdere activiteiten en 
workshops begeleidt en zijn 

bekend met de kinderen. De kinderen hebben gedurende dit jaar kennis gemaakt 
met de basis van het freerunnen, ze hebben dit tijdens en na onze activiteiten 
kunnen oefenen. Het is dan geweldig voor ze om eens verder te kunnen kijken en 
de jongens aan het werk te zien die hier al meerdere jaren in actief zijn. Het was 
een genot om te kijken naar de ongelofelijke stunts die ze uithaalden. Er was ook 
veel interactie tussen de kinderen en de freerunners, mede hierdoor was het een 
zeer geslaagde show.



Daarnaast was opnieuw de succesvolle 
bungeetrampoline aanwezig. Hierop konden de 
kinderen ook salto’s en andere kunstjes in de 
lucht proberen. De kinderen hadden geen 
bezwaar tegen de lange wachtrij die voor de 
trampoline stond! Dan was er nog de slingerbal 
en de dancepads waar timing en ritme op een 
leuke manier geoefend konden worden. Dit is 
uiteraard in een competitieve sfeer, waar je bij 
de slingerbal je tegenstanders van het kussen 
af probeert te krijgen. Bij de dancepads moet je 
de danspassen beter uitvoeren dan je 
tegenstanders. Na het liedje krijg je je 
persoonlijke uitslag die je kan vergelijken met 
je mededansers.

Dan waren er nog de vaste 
springkussens en de grote 
Supersurvivalbaan. Kinderen blijven het 
leuk vinden om op verschillende 
manieren over de banen heen te gaan 
en proberen op de kleinere 
springkussens verschillende trucjes 
zoals salto’s en radslagen. Ook werd er 
geoefend met evenwicht bij de slackline 
en het Gladiatorenkussen. Bij de 
slackline bewegen ze over een 
gespannen koord of oefenen de 
kinderen met hun vriendjes over het 
hekje van de eilandjes op het Wijkpark. 
Maar bij het gladiatorenkussen staan ze 

ineens weer lijnrecht tegenover elkaar en moeten ze elkaar van hun plaats zien te 
kijken. 

Skateland was opnieuw aanwezig met hun, speciaal voor de 
Hopjes ontwikkelde, gecombineerde step en bmx-baan. Hier 
zijn 2 rijen en wanneer er veel kleine kinderen zijn die niet op 
de bmx passen wordt er een ronde gestept. Dit wordt 
vervolgens weer afgewisseld met een ronde bmx. Het was heel 
fijn dat het naast de aangename temperatuur ook volledig 
droog is gebleven. Bij een droge baan is er veel minder kans op 
uitglijden met de fietsen. 

Voor de allerkleinste waren Bobo de ballonnenclown, de kids 
Playzone en het draaimolentje aanwezig. Zo hadden we voor 
alle leeftijden weer een leuke en helaas laatste activiteit 
neergezet! De gehele dag is zonder incidenten verlopen en we 
kijken uit naar een volgend jaar vol succesvolle activiteiten.

Tot volgend jaar!
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