
Verslagje van een “zeer koude winteractiviteit”. 
 
Imane Hakam, de stagiaire van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal had vorige 
week een kleine activiteit gepland. Want vorige week was het immers beter weer, 

niet zo heel koud en in ieder geval geen sneeuw meer. Dus Imane maakte een 

mooi affiche en de kinderen waren heel enthousiast. Alles zou plaatsvinden 

op 10 februari 2010. Maar oh, in de ochtend was de hele wereld weer wit. Er 
lag dus weer een laag sneeuw op het Wijkpark. Maar hoe dan ook, de activiteit 

ging door alleen nu iets korter en andere spellen. Het touwtrekken kon doorgaan 

het skeeleren werd vervangen door een 

slee-trek-wedstrijd en het tennis werd 

vervangen door een warming up. 

 
Om twee uur konden de spellen beginnen. 

O.l.v. Imane werden alle attributen 

klaargezet en de taken verdeelt. 
 

Slee-trek-wedstrijd 

Als eerste was de slee-trek-wedstrijd aan de 
beurt. Touafik van de Richard Krajicek 

Foundation (RKF) hield te tijd bij. De 

kinderen moesten een slee  

 

trekken langs markeringen en wie het 
snelste terug was bij het startpunt kreeg na 

afloop een klein prijsje.    

Er namen twee meisjes deel aan de 

spelletjes en die wonnen ook de slee-trek-
wedstrijd.  

 

Balspel 
Daarna was er een balspel. De kinderen en 

stagiaires en begeleiders stonden in een 

grote kring en moesten naar elkaar de bal 
gooien. Gelijk moet het gooien noemde zij 

de naam van diegene die de bal kreeg. Op 

die manier wisten de kinderen al snel de 

namen van alle deelnemers. Daarna werd 
er wat sneller gegooid en diegene die de 

bal liet vallen was af. Iedereen had veel 

plezier met dit bal spelletje. 
 

Na dit balspel ging iedereen even naar 

binnen om wat op te warmen en om 

limonade te drinken, met natuurlijk een 
snoepje erbij. Toen iedereen weer op 

temperatuur was gingen ze naar het 

volgende spel. 
 

 



Touwtrekken 

Sneeuw of geen sneeuw, touwtrekken 

kan altijd. En wat een lol als de meester 
onderuit gleed in de 

sneeuw. De kinderen 

en grotere hadden erg 
veel lol, en om de beurt 

won een partij. Dit ging 

een poosje zo door. 

Imane stond ze van de 
kant aan te moedigen. Dit 

was een hele leuke activiteiten die we 

ook in de zomer maar weer eens in 
moeten voeren. Maar nu in de sneeuw was het wel heel bijzonder. Bij de onderste groep 

deed Imane zelf ook mee om de meisjes wat ondersteuning te geven.

 

Allemaal weer koud geworden van het touwtrekken, konden ze nu beginnen aan de 

warming-up die gegeven werd door Touafik van de RKF. Op de lijnen van het balveldje 
moesten de kinderen van lijn 1 naar 2, 3 of 4 rennen. Maar ja, als je op 2 staat en je moet 

naar 4 of 3…… dat gaf nog wel een verwarring. Maar hoe dan ook, warm werden ze er wel 

van. Dank je wel Touafik voor je inzet. 

Nou de 
kinderen waren 

enthousiast. 

Imane was blij 
dat het 

ondanks de 

sneeuw toch 
een hele leuke 

tijd is 

geworden. 

 
Wij denken dat 

Imane voor 

deze activiteit 
zeker een 

voldoende 

heeft gehaald. 

 
Door: 

Joke van den 

Boomen 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


