
VERSLAG VAN DE JANTJE BETON SPEELPLEINDAG OP

MAANDAG 4 JUNI 2007 IN AMERSFOORT

Maar voordat het zover was, was er eerst koffie, om 7 uur gezet door Joke,

in het Haagse Hopjes/Beheerhuisje op het Wijkpark Transvaal.

Dag en datum : maandag 4 juni 2007

Locatie : De Eenhoorn in Amersfoort

Dag presentator : Edwin Rutten, alias ‘ome Willem’ .

Aantal deelnemers : ongeveer 180

Deelnemers Stg. HH : Sandra, Lies, Hanifa, Abdel, Sellam, Mimoun, Fatima, 

  Samira, Zulaika en Serkan, Martin van Heikoop van het 

  Oranjeplein, bestuurslid Kees te Gussinklo en John van 

  der Kruk, gingen ook mee.



Inleiding

Op de voor ‘ome Willem’  welbekende wijze werd het

publiek, ‘warm’ gemaakt voor deze speelpleindag. Deze

kindervriend uit vroegere jaren had nog heel wat

(oudere) fans in de zaal, die uitbundig meededen met

zijn liedjes (‘deze vuist, op deze vuist’ etc.) en lachten

om zijn (soms wat oubollige) opmerkingen. In ieder

geval werd het publiek betrokken bij zijn (soms gevatte)

inleiding en dat kwam de sfeer en de oplettendheid in de

zaal ten goede.

Tijdens de inleiding werden er ook 2 zaalspelletjes

gespeeld, waaraan iedereen enthousiast aan meedeed.

Het 1e spelletje was het ‘grote speelpleinenspel’, waarin

de deelnemers via rode en groene kaarten hun mening

konden geven over bepaalde stellingen. Dit spel leek

overigens een beetje op de ‘petje op,  petje af’ quiz van

het  tv-programma ‘Holland Sport’.

Het 2e spel was het ‘levend kwartettenspel’ ,

waarin mensen in de zaal elkaar binnen 5 minuten

moesten informeren over problemen in hun

werkgebied. De deelnemers moesten wel contact

zoeken met mensen buiten hun eigen stad.

Het werd een gezellige ‘chaos’ waar weinig info uit

kwam, maar zo ontstond er wel een band met de

mensen onderling.

Als laatste werd er in de inleiding een film

(documentaire) getoond over het uitleen project

de ‘buitenkast’ uit Amersfoort. Veel verschil met

de HH in Transvaal was er niet. Alleen de pleinen

waren kleiner, meer moeders hielpen mee met

kleine activiteiten voor kinderen (naaien, breien,

knutselen) en op elk plein stond maar 1

beroepskracht.



Om 12.00 uur begon de lunch, die voortreffelijk was!

Om 13.00 uur begon de workshopronde. Alle

medewerkers werden verdeeld (men kon zich

daarvoor opgeven) over de volgende

workshops;

1. Coordinator als ‘coach on the job’. 

2. Samen spelen, samen werken.

3. Jongleren, de kunst van het loslaten

4. Een speelplein ook voor meisjes !

5. Speelplein op een hotspot

6. Sport en spel voor grote en kleine kinderen.

7. Ritselen, geld binnenhalen.

Zelf was ik, samen met Abdel, Zulaika  en Mimoun Achahbar. ingedeeld bij de workshop

‘Sport en spel voor grote en kleine kinderen’

In deze workshop spraken een medewerker van de ‘Richard  Krajicek Foundation’ (RKF)

en 2 stagiaires over de ontstaansgeschiedenis en werkzaamheden van deze Foundation.

De RKF heeft nu 25 play-grounds in Nederland, vooral in het westen en streeft ernaar dit

aantal binnen 10 jaar te verdubbelen De RKF is opgericht door oud-Wimbledonwinnaar

Richard Krajicek, die vond dat er weinig speelmogelijkheden waren voor 6 tot 20 jarigen

in oude volkswijken en daaraan iets wilde doen. Zo startte hij jaren geleden met een

play-ground op het tennispark van Regentes/Valkenbos en daarna volgden er meer. Op

deze pleinen kunnen er een groot aantal sportactiviteiten uitgevoerd worden zoals:

tennis (natuurlijk !!), voetbal, basketbal, volleybal, handbal etc. Belangrijk is wel dat

professionele krachten voor de begeleiding zorgen anders schiet de play-ground vaak zijn

doel voorbij!

Om 14.30 uur begon de lezing door professor Schaap, in het dagelijks leven hoogleraar

skelterdynamica en skatetechniek in Delft. Hij had een geweldig verhaal over netwerken

op de pleinen, een verhaal wat alle aanwezigen kon bekoren. Veel humor en begrijpelijke

info voor iedereen waren zijn ingrediënten.

Om 15.15 uur konden alle aanwezigen ‘aan de zuip’ en hebben de meeste een nuttige en

leerzame dag meegemaakt!!



Wat vonden de medewerkers van de dag?

Hieronder een verslagje van een aantal HH deelnemers.

Omstreeks 8.30 uur vetrokken wij met 13 HH

medewerkers in 2 busjes richting Amersfoort.

Het werd een vlotte en prettige rit en

omstreeks 10.00 uur kwamen wij aan in

Amersfoort bij cultureel centrum de ‘Eenhoorn’

, waar de ‘Jantje Betondag’ plaats zou vinden.

Nadat wij waren ingecheckt en wat hadden

gedronken, gingen wij de grote zaal in waar

Edwin Rutten, alias ‘Ome Willem’ een inleiding

hield over de dag en wij een aantal spelletjes

en opdrachten moesten uitvoeren. Voor

sommigen van ons was dat even wennen,

maar nadat de schroom overwonnen was, ging

het de meeste van ons wat makkelijker af.

Opvallend of niet was, dat een aantal

collega’s, (Zulaika, Serkan en Abdel) nog

nooit van ‘Ome Willem’ hadden gehoord,

maar ze vonden het wel grappig wat hij

deed. Het filmpje over de ‘Buitenkast’ in

Amersfoort kwam voor iedereen wel

bekend voor. Na de ochtend begon om

12.00 uur de lunch met heerlijke broodjes

en andere lekkernijen. Tijdens die

voortreffelijke lunch werd nog even wat

nagepraat over die inleiding van de dag

en hadden de meeste Haagse deelnemers

zich wel vermaakt.

Om 13.00 uur vertrok iedereen naar zijn

workshop, dus ook de Haagse

deelnemers.

Speelplein op een hotsspot. Sandra, Lies en Hanifa

Bij deze workshop zaten allemaal

personen, die op pleinen werken

en werden er onderlinge

ervaringen uitgewisseld. Wij

hebben ook iets verteld over onze

werkzaamheden op het plein en

zo ontstond er een leuke discussie

in de groep.

Over het algemeen, waren er niet

zoveel verschillen met onze

aanpak op de pleinen.

Het ene plein had wat meer

overlast dan de ander, maar veel

meer was het niet.

Ook hebben wij nog een aantal

nieuwe ideeën opgedaan.

Het was een leuke, maar ook

leerzame  workshop, waar de

verveling nooit vat op kreeg.



Jongleren, de kunst van het loslaten. Samira, Serkan en Hassan

Een hele leuke en interessante

workshop, waar ook veel werd gelachen.

Een van de jongleeractiviteiten was 3

balletjes hooghouden en ook weer, via

speciale manieren, opvangen. Ik

(Samira) kreeg daar steeds meer

handigheid in en uiteindelijk won ik zelfs

deze activiteit. De gouden bal was mijn

prijs !!!!!

Daarnaast was er een activiteit met

clowns. Die deden allerlei, vooral

acrobatische kunstjes en die moesten

wij dan weer nadoen. Was niet altijd

gemakkelijk.

Sport en spel met grote en kleine kinderen. Zulaika en Mimoun A.

Deze workshop stond o.l.v. medewerkers van de ‘Richard Krajicek Foundation.

Tijdens deze workshop  werd aangegeven hoe je kinderen kunt stimuleren mee te doen

met allerlei sportieve activiteiten. Ook heeft de ‘foundation’ allerlei zgn. ‘play-grounds’ ,

waar kinderen en tieners/jongeren allerlei sporten kunnen uitvoeren.

Helaas heeft Abdel niets beschreven

over ‘zijn’ workshop, maar hij heeft wel

een verslag gemaakt over de andere

activiteiten van die dag.

Afsluiting van de ‘Jantje

Betondag’.

De afsluiting van de dag werd verzorgd

door een professor uit Delft.

Sommigen van ons dachten, dat het wel

erg saai zou worden, maar dat was het

zeker niet. Het was gewoon superleuk!

Hij vertelde op een hele leuke manier

hoe je het beste met elkaar kan

netwerken. Hij liet ons zien, dat wij met

elkaar verbonden zijn en vaak dezelfde

functie hebben met meestal dezelfde

doelen. Wij moeten de kinderen

vermaken en ze leren op een gezellige

manier met elkaar te spelen en om te

gaan. Aan het einde van die wijze

lessen liet hij ons, via het gooien van

een heleboel knotten wol naar elkaar

toe, op een praktische wijze zien, wat

netwerken nu precies inhoud.



Na afloop hebben wij nog wat met elkaar gedronken en gesproken over deze leerzame en

leuke dag. Ongeveer 16.00 uur stapten wij weer in de bussen en gingen moe, maar

voldaan terug richting Den Haag.

Verslag: Kees te Gussinklo en een aantal Haagse Hopjesmedewerkers.

Namens de Stichting Haagse Hopjes Transvaal bedank ik Jantje

Beton voor dit leuke initiatief.

Joke van den Boomen, juli 2007


