4de Sportworkshop
Wijkpark Transvaal 28 juni 2017
In dit jubileumjaar van de Stichting Haagse Hopjes
Transvaal is de Stichting zelf ook verwend. Zo heeft de
Stichting van het Oranjefonds onder andere een
buikglijbaan mogen aanschaffen. Met het hete weer van
de afgelopen weken hadden wij eindelijk een plekje op
onze Sportworkshops om deze te gebruiken. Helaas
was het weer op deze eerste dag van de buikglijbaan
niet zo lekker als het geweest is. Maar dit weerhield de
kinderen er uiteraard niet van om te proberen nu al
records te vestigen op de baan. De buikglijbaan was in
ieder geval een groot succes. Als het weer meezit gaan
we deze gedurende de vakantie heel vaak gebruiken!

Verder hebben we een workshop boogschieten
gegeven voor de iets oudere kinderen (12+).
Hierbij werd de basis van het boogschieten
uitgelegd en kon er met stompe pijlen op targets,
variërend van afstand, worden gemikt. Omdat het
niet de allereerste keer was dat we boogschieten
hebben behandeld wisten vele kinderen al waar
ze op moesten letten en wat de belangrijkste regels waren. Dit legden ze dan ook
aan elkaar uit en hierdoor liep het allemaal erg soepel door. We gaan dit in de
vakantie nog vaker oefenen en wellicht kunnen we ooit een heus Robin Hood
toernooi houden op het Wijkpark Transvaal.

Tot slot was er nog een workshop Freerunnen van
de jongens van Back2Basics. Deze jongens uit
Amsterdam, behorend tot de top 3 beste
Nederlandse Freerunners, verzorgen workshops
op niveau van de kinderen. Hiervoor worden er
obstakels van steigers opgezet maar ook
gebruiken de jongens ‘natuurlijke’ obstakels die al
in het wijkpark Transvaal aanwezig zijn. Er worden
verschillende parcours afgelegd, meerdere tricks
aangeleerd en uiteraard werd er ook weer
afgesloten met een ‘muursalto’ waarvoor de
kinderen direct komen aangerend. Hierbij haken ze
in bij de meesters en lopen ze met een kleine
aanloop tegen de muur/obstakel waarna ze hun
benen over zich heen schoppen en zich klein
maken. Leuk als de kinderen dit ooit nog
zelfstandig of met hulp van elkaar zouden kunnen.
Verder is het helaas ook op het Wijkpark Transvaal nog
zo dat de kinderen graag op hun blote voeten willen
rondlopen. Je zou verwachten dat dit op speel/sport
terreinen zou moeten kunnen maar helaas is dit niet het
geval. Ook al is er met behulp van de kinderen vooraf
aan de sportworkshop nog grondig schoongemaakt, het
lukt ons niet om het hele terrein schoon en glasvrij te
krijgen. Na aanleiding van klachten van ons betreffende
de hoeveelheid glas op onze pleinen heeft de gemeente
gelukkig toegezegd dat de pleinen volgens afspraak
elke maand machinaal zullen worden schoongeveegd.
Erg goed nieuws natuurlijk.

