
 

 

 
 
Voetbaltoernooi Kaapseplein 01 
juni 2020 
 
Het Kaapseplein is sinds enkele weken weer 
goed toegankelijk voor kinderen. De afgelopen 
weken hebben de beveiligers van HCC ons heel 
goed geholpen met het weren van scooters, 
hangjongeren en ‘dronkenlui’. Hierdoor konden 
de kinderen, in ieder geval overdag, veilig 
spelen. Wel zijn de jongens en meiden natuurlijk 
een stuk minder naar school geweest en 
hebben er een hoop veranderingen voor hen 
plaats gevonden. Voor kinderen is dit altijd 
‘lastig’, zeker als het vervolgens heel lekker 
weer is en er alle tijd is om buiten te hangen.  
 
Ook mochten ze bij de hopjes in eerste instantie ook niet alles lenen. Daarbovenop kwamen 
er nog vele regels bij, zoals het verplicht handen wassen en het schoonmaken van het 
materiaal na gebruik. Allemaal puntjes om aan te wennen. 
 

De eerste weken heeft het dan ook heel wat 
moeite gekost om alles en iedereen in het 
gareel te krijgen. Dit heeft enkele weken 
geduurd maar nu zitten de vaste nieuwe 
regels er bij de vaak terugkomende kinderen 
in ieder geval goed in. Wij waren natuurlijk 
hartstikke benieuwd hoe alles zou gaan 
verlopen. Maar het bleek uiteindelijk nog 
beter te lopen dan wij hadden 
gehoopt/verwacht. Alleen het afstand 
houden blijft af en toe een probleem maar 
hier is iedereen, ook de kinderen, erg bewust 
mee bezig. Omdat het zo goed ging en wij 
toch 

alweer verder willen kijken, hebben wij ons eerst 
toernooitje alweer georganiseerd.  
 
Het voetbaltoernooi heeft plaatsgevonden op het 
Kaapseplein op 1 juni 2020. Hoewel de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal al enige tijd geen 
voetbaltoernooien heeft gehouden i.v.m. de ruzie en 
onenigheden die daarbij ontstonden. Maar, door de 
Coronatijd is er iets meer bemensing gekomen op 
het Kaapseplein en hierdoor hebben we dit toernooi 
ook kunnen voorbereiden. Meester Ben heeft 
meerdere malen wedstrijden begeleidt, dit ging vaak  



 

 

 
goed maar ook regelmatig fout. Denk hierbij een 
scheldende, huilende en zelfs vechtende kinderen. 
Maar na deze weken en de nodige coaching vonden 
wij dat een voetbaltoernooi weer moest kunnen. 
 
Bij het voetbaltoernooi zijn de jongerenwerkers van 
Zebra komen helpen. Zij hadden een lekker flesje 
water bij zich voor de kinderen, een appeltje voor de 
dorst en zelfs nog enkele keren een maaltijdje voor de 
beveiliging. Verder was er gezorgd voor een leuk 
muziekje op de achtergrond zodat de sfeer er lekker in 
zat. Ook hadden ze voor prijsjes gezorgd voor de 
teams. Dit zijn hele mooie ballen geworden waardoor 
de kinderen ook na het toernooi nog zelfstandig 
konden ballen. 
 
Er waren 5 teams die deelnamen: FC Baklava, FC 
Liverpool, Real Madrid, 070 en  
FC Turkije. Met wedstrijden van 8 minuten lang is er 
de middag van 14:00 tot 16:00 aan een stuk door gevoetbald. Met afsluitend dus een 
prijsuitreiking. Na deze prijsuitreiking hebben de beveiligers van HCC nog een lekker ijsje 
uitgedeeld onder de kinderen omdat er op een zeer gemoedelijke manier met elkaar is 
omgegaan. Uiteraard komen er veel emoties kijken bij een wedstrijd, zeker als dit om prijzen 
gaat, maar dit is niet ten koste gegaan van de onderlinge verhoudingen. Allemaal erg positief 
dus. 
 
Wij hopen dat de kinderen dit volhouden op het Kaapseplein. Als dit zo positief blijft dan 
kunnen er wellicht nog meer activiteiten komen. Dit willen wij natuurlijk allemaal erg graag 
maar het moet wel veilig kunnen. Dit zullen wij met zijn allen moeten doen. 
 

 


