
Nationale Straatspeeldag 2008 
 

Grijs, bedompt, bedrukt en benauwt. Zo begon deze straatspeeldag op 28 mei 2008 op twee pleinen 

in Transvaal. Om verwarring te voorkomen … ik heb het hier over het wéér. Niet over de stemming 

op de pleinen want die zat er beregoed in. Zoals altijd op de Hopjespleinen. Voor de verandering 

ben ik ook eens op zoek gegaan naar een ander plein of een andere straat die iets deed aan de 

Nationale Straatspeeldag. Het resultaat was 

teleurstellend. Vergelijk foto 1 (genomen op de 

Eekhoornrade waar in het speeltuintje méér te 

doen was dan op straat) eens met de foto’s uit 

onze eigen wijk. Het verschil is overweldigend. 

En of dat nu ligt aan organisatie, gebrek aan 

vrijwilligers … ik durf er niets over te zeggen. 

Feit is dat, als ik foto 1 bekijk tot de conclusie 

kom dat de kinderen in Transvaal ECHT niet 

mogen klagen. Ondanks het feit dat er een 

chronisch tekort aan vrijwilligers is door de hele 

wijk heen, weet men van ieder feest weer een 

knálfeest te maken. 

 

Ik parkeerde als eerste mijn spiksplinternieuwe, 

tweedehandse kanariegele autootje op het 

Kaapseplein. Mijn lievelingsplein waar het 

feestjes betreft. En ik werd niet teleurgesteld. Ik 

werd meteen aangesproken door iemand van het 

Pleinenlint die mij wilde uitleggen wat dat nou 

eigenlijk was maar … daar had ik weinig 

belangstelling voor.  

Ik kén het Pleinenlint en ik kwam nu eenmaal 

voor de kinderen. Een halve stap verder werd ik 

aan mijn jasje gerukt. “Hei Kimm … iets eten? 

Iets drinken”. Ik accepteerde dankbaar een 

blikje gekoelde cola en toog aan de slag. 

Moeilijk hoor, blikje in de linkerhand en 

fototoestel in de rechterhand. En dan proberen        Niks foto’s maken, lekker even in het zonnetje. 

zuivere foto’s te maken. Gelukkig weet ik dat  

Joke van den Boomen ook altijd veel foto’s maakt dus echt druk maakte ik me daar niet om. Er 

wandelde nog een collega-fotograaf rond en als bonus onze eigen José van Poelje dus dat kwam 

allemaal wel goed met die foto’s dacht ik zo.  

Het viel mij op dat beide pleinen superschoon 

waren. Misschien nog geveegd vóór aanvang 

van het feest? Hulde aan de mensen van 

afdeling vegen.  

 

De strippenkaarten waren voor het eerst geldig 

op twéé pleinen. Zowel op het Kaapseplein als 

op het Anna Blamanplein. Als ze voor beide 

pleinen zouden rekenen dan waren de kosten 

wel érg hoog geworden. Dus nu voor beide 

pleinen de prijs van een plein. Dat is dan een 

euro. Maar als je een ooievaarspas had kon je de 

strippenkaart voor de helft van de prijs krijgen, 



dus 50 cent en dan de hele middag fun op twee pleinen, inclusief limonade.  

En als je nou écht geen geld had dan werd er wel eens een oogje toe geknepen. En natuurlijk hadden 

de kinderen van alle medewerkers een gratis strippenkaart.  

 

Op het Anna Blamanplein stonden weer andere 

spelletjes dan op het Kaapseplein. Dat werd dus 

wandelen. Gelukkig waren er mensen van het 

Handhavingteam aanwezig om de kinderen veilig 

de Hoefkade over te laten steken. Dat is goed 

gedaan want ik heb niets gehoord over 

ongelukken of aanrijdingen waar kinderen bij 

betrokken zijn geweest.  

 

Op het Kaapseplein ontdekte ik twee JUNIOR-

gemeenteraadsleden van Madurodam. Zij deden 

aan alle spelletjes mee en hadden het goed naar 

hun zin.  

 

Er waren ook twee nieuwe spelattributen. Een nieuw springkussen voor de kleintjes “het appeltje” 

en “trampoline springen”. Verder de gebruikelijke lange rijen bij alle springkussens, bij het 

schminken, het breakdancen, kippetje vangen en noem het maar op.  

 

 

 



Op het Anna Blamanplein was vooral veel belangstelling voor de nieuwe “Dance-Game”. 

Ik begrijp er nog niet alles van maar zal het principe proberen uit te leggen aan u. Je hoort 

verschrikkelijk harde muziek. Ziet een groot scherm met allerlei pijlen. Een pijl naar links, naar 

rechts, naar boven en naar beneden. Die pijlen flikkeren op en dan moet jij op je eigen plekje dat 

bestaat uit een beginpunt = het midden … en vier pijlen op tijd op de aangegeven pijl stappen .  

 

 

Snapt U het nog? Een goed alternatief voor lichamelijke oefeningen op school want het zweet 

gutste van de deelnemers af. Een computer houdt bij wie het vaakste de computer heeft weten te 

volgen dus er is zelfs een wedstrijd element in verwerkt. Voor kinderen redelijk belangrijk lijkt mij. 

Natuurlijk mag het Panna niet vergeten worden. Een zeer populair onderdeel van alle feesten die de 

Haagse Hopjes organiseren. Alle Oudhollandse spelletjes waren uiteraard weer aanwezig. Onze 

eigen José waagde zich aan de gevreesde spiraal en wist te winnen.  

 

 

 

 
 

 

Beste lezers ik kan niet anders doen dan u vertellen dat ook déze 

straatspeeldag weer een Nationaal succes genoemd mag worden. Met dank 

aan alle vrijwilligers. 
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