	
  

Haagse Hopjes 8ste Sportworkshop
Stellenboschplein op 27 september 2017
Verslag van de laatste Sportworkshop van dit jaar. Dit
keer op het Stellenboschplein. Het was zoals meestal,
prachtig weer. Vorige maand tijdens de familiedag
regende het. Daarom hebben wij als troost dit keer
ook twee luchtkussens meegenomen.

De sportworkshop bestond uit de slickline,
volleyballen en Skateland kwam dit keer met de
stuntsteps. Dit laatste trok ook het meeste aandacht,
altijd wel een rijtje kinderen in de “wacht”. Er werd ook
volop gevolleybald en bij de slickline lijkt het meer op
een circus. De kinderen/jongeren proberen steeds
hoger te springen, ze gaan op hun knieën zitten op de
line en draaien al lopende over de line heen, knap hoor. Kinderen moeten nog wel
leren dat ze niet op de line kunnen springen als we bezig zijn met het afhalen van de
banden. Het zijn spanbanden, omdat er een kind opsprong terwijl de instructeur
bezig was om hem eraf te halen,
gebeurde het bijna dat deze met zijn
hand tussen de klem kwam te zitten.
Kinderen moeten echt leren om beter
te luisteren, als er gezegd wordt dat
ze er niet meer op mogen.
Ouders moeten nadenken dat wij dat
niet voor de grap zeggen en ook niet
boos worden als hun kinderen er niet
meer op mogen.
Weer een aandachtpunt voor ons!

Als extraatje waren de kussen, het Appeltje en het
Ballonnetje. Deze hebben dan ook geen minuut
zonder kinderen gestaan. Als begeleiding hebben we
de dames, Lies, Fatima, Halima en Naziha
meegebracht. Allemaal medewerkers op het
Joubertplantsoen. Dank jullie wel dames. Altijd fijn als
er ook wat is voor de allerkleinste.
De
limonade
ging er,
na het
sporten en springen, ook wel in. We
maken het tegenwoordig minder zoet,
goed dat de kinderen dat opmerken en
het nog steeds lekker vinden.

Al met al een zeer geslaagde dag. We kunnen
terugzien op 8 geweldige sportworkshops verdeeld
over de hele zomer op 5 hopjespleinen in de Wijk
Transvaalkwartier. Wij willen ook de sportdocenten en
alle vrijwilligers die hieraan mee hebben gewerkt
hartelijk bedanken. En hopelijk hebben we volgend
jaar weer Sportworkshops en Grote Sportdagen????
We wachten het af. Dit ligt aan de sponsors en aan de
Gemeente Den Haag!
Joke van den Boomen

	
  

