	
  

1ste Sportworkshop
Wijkpark Transvaal 17 mei 2017
Naast onze sportdagen organiseert de Stichting
Haagse Hopjes Transvaal dit jaar weer
8 sportworkshops. Het idee achter de workshops is
dat de kinderen bij deze activiteiten meer aandacht
krijgen van de begeleiders. Door aanwijzingen en
hulp van de begeleiders hopen we dat de kinderen
steeds beter worden en ook zelf kunnen gaan
oefenen. De eerste van de 8 Haagse Hopjes
Sportworkshop zijn deze keer samengevallen met de
opening van de Stadsspelen in Transvaal. Dit hield in
dat er naast de workshops van de Haagse Hopjes
ook nog verschillende andere sporten te beoefenen
waren.

De Stadsspelen werden geopend door
Rabin S. Baldewsingh, de Haagse
Wethouder voor sport. Wethouder
Rabin wil heel Den Haag aan het
sporten krijgen, dit vinden wij ook een
heel goed idee. We dragen hier al een
tijdje ons steentje aan bij en hopen ook
in de toekomst het mooie Wijkpark
Transvaal voor mooie
sportevenementen te mogen gebruiken.
De Haagse Hopjes Transvaal hadden voor de
allerkleinste een educatief speelkussentje. En voor de
oudere jeugd hadden we een slackline workshop, een
stuntstep parcours en een skateboard workshop. Al
deze sporten hebben al enige bekendheid bij de
jongeren. Door eens in de zoveel tijd uitleg en tips en
trucks te krijgen van professionals worden ze hier
steeds beter in. Als de jongeren ergens steeds beter
in worden zullen ze het leuker gaan vinden. En als ze
dan ook nog het geluk hebben bij een hopje in de
buurt te wonen dan kunnen ze het materiaal bijna elke
dag lenen om nog beter te worden!

Naast de activiteiten van de Hopjes
waren ook nog scholen en
verenigingen die activiteiten en
workshops hadden voorbereid. Er
waren naast onze workshops dan ook
onder andere een hele leuke
dansworkshop, rolstoelbasketbal en
volleybal. Ook werd er aan taekwondo
gedaan, getennist, gefitnest, geschaakt
en lag er een grote stormbaan waar
kinderen het tegen elkaar konden
opnemen.
Er kwamen een hoop organisaties bij elkaar, wat het
natuurlijk lastig maakt om alles goed te communiceren.
Anders dan bij evenementen van de hopjes was alles
onder andere iets lastiger te vinden. Er zat nog weinig
uniformiteit in, er zijn dus nog verbeterpunten voor
eventuele komende jaren. Voor de Hopjesmedewerkers was dit ook even wennen.

Erg leuk was dat de kinderen een bidon
konden ‘verdienen’ door aan een 5-tal
activiteiten deel te nemen. Bij elke
activiteit konden ze een sticker
verdienen om hun stickervel vol te
krijgen. Een vol stickervel konden ze
inleveren voor een bidon en hier konden
ze gelijk een stuk fruit pakken om te
snoepen.
De voornaamste reden dat de Stadsspelen zich bij
ons wilden voegen was waarschijnlijk het uitstekende
weer wat wij bij elk van onze evenementen bestellen
en dat was tijdens deze Sportworkshops ook zeker
weer het geval. Het was echter zo warm dat het water
niet was aan te slepen. Zeker voor de mensen die de
hele dag in de brandende zon mochten staan was het
even afzien. Maar met de gezellige en sportieve sfeer
was het een geslaagd evenement.
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