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Het was weer een erg sportieve dag op 
het Wijkpark Transvaal. De Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal heeft weer een 
sportdag neergezet met tal van bekende 
maar ook nieuwe activiteiten. Het altijd 
succesvolle BMX en step parcours van 
Skateland was uiteraard van de partij. Ze 
lieten de kinderen weer volop fietsen en 
steppen onder begeleiding van zeer 
capabele stuntsteppers en BMX’ers. Het 
is nogal een werk om alle kinderen die 
willen deelnemen in te pakken in 
bescherming en ook nog 
veiligheidsinstructies te geven. Maar de 
Stichting Skateland heeft dit samen met 
enkele vrijwilligers van de Hopjes tot een ware kunst verheven. Het inpakken en uitleg geven 
gaat tegelijkertijd met het fietsen van de vorige groep. Zo blijft het constant in beweging en 
laat dat nu precies zijn wat wij graag zien! 
 

Ook de free runners van Back2basics 
waren weer van de partij. De jongens 
zijn afgelopen jaar ook meerdere 
malen aanwezig geweest en hebben 
altijd veel toestroom aan kinderen. 
Hoewel elke activiteit van de Hopjes 
op zichzelf staat, proberen we wel 
een lijn te zetten in de activiteiten die 
we kiezen. De jongens van de freerun 
zijn hier ook een goed voorbeeld van. 
Vaak beginnen ze met een vaste 
opstelling en vaste oefeningen maar 
omdat vele kinderen al eerder op een 

activiteit van de hopjes zijn geweest kunnen ze hier steeds sneller verder. Ook hebben ze 
hun obstakel parcours uitgebreid en zullen zij hier gedurende de vakantie mee aan de slag 
gaan op het Wijkpark Transvaal. 
 
 
 
 
 



 
 

Dan waren er op de sportdag ook nog een 
aantal springkussens uit de Wipe-out lijn. 
Dit waren springkussens waarop letterlijk 
gesport moest worden. Zo waren er netten 
waar onderdoor gekropen moest worden, 
kruisen waar overheen gesprongen moest 
worden en een schuin oplopende ‘running 
Hill’. Op de running Hill moesten de 
deelnemers eerst tegen een schuine 
helling met obstakels oprennen om 
vervolgens van een hoogte naar beneden 
te duiken op een opvangkussen. Ook 
waren er het gladiatorenkussen waar de 
deelnemers tegen elkaar konden strijden 
en was er ook nog een klimtoren waarop 

de kinderen konden klimmen. 
 
Dan waren er nog verschillende andere sporten 
zoals hockey, slacklinen, voetvolley en 
boogschieten. Hoewel de Hopjes activiteiten 
organiseren voor de jongeren uit de wijk en 
omliggende wijken, willen er bij het 
boogschieten vaak ook nog wel eens oudere 
jongeren en zelf ouders een poging wagen. 
Zelfs alle vrijwilligers, onze fotograaf en de 
voorzitter wilden graag een keertje schieten. 
 
Kortom weer een zeer geslaagde dag voor de 
Wijk en de Stichting. Hoewel het sporten altijd 
gratis is geweest en er ook voor deze sportdag 
geen bijdrage is gevraagd gaan wij voor de 
volgende sportdag op het Joubertplantsoen wel een eigen bijdrage van € 1,00 vragen. Dit 
omdat onze sponsoren hierom vragen en wij ook vinden dat hier best een eigen bijdragen 
voor gevraagd kan worden.  


