
 
 
 
Skaten op het Wijkpark! 
 
Het Wijkpark Transvaal is bij uitstek geschikt om 
heerlijk te kunnen skeeleren. Maar ook op de andere 
pleinen waar de Hopjes aanwezig zijn is er genoeg 
mogelijkheid toe. Het is iets wat kinderen ook heel 
graag doen. Hoewel skaten lastig blijft zijn er nog altijd 
kinderen die om 5 minuten voor sluitingstijd vragen of 
ze ‘alstu asltu astublieft!’ skates mogen lenen.  
Helaas is het zo dat skaten er nog steeds makkelijker 
uitziet dan het is. Het is voor de medewerkers van de 
Hopjes dan ook erg frustrerend om met skaten aan de 
slag te gaan. Dit gaat namelijk erg vaak als volgt:  
 
Skater: ‘Meester, Meester!, mag ik alstublieft skates 
lenen’  
 
Meester: ‘Natuurlijk, maar kan je het al een beetje? 
 
Skater:’Jaaaaaahhhhaaaa!’ 
 
Meester: ‘ok dan!’ 
 
Vervolgens wordt gezocht naar de juiste maat skeelers die elke keer toch iets groter of kleiner moeten zijn. 
Dan is er nog de ruzie over het dragen van bescherming! Bij Haagse Hopjes moet er in ieder geval knie en 
pols bescherming gedragen worden. 
Als dit allemaal aangetrokken is moet er nog een klein duwtje worden gegeven in de hoop dat ze het kunnen, 
wegrijden en in ieder geval een half uur lang kunnen spelen om dan pas alle moeite van het uittrekken van 
skeelers en bescherming te hoeven doen. Niets is vaak echter minder waar, de kinderen vallen een keer of 
blijken toch niet zo goed vooruit te komen als ze zelf dachten en zijn binnen een paar minuutjes terug om het 
de volgende dag opnieuw te willen proberen.....  

Nu zou het makkelijk zijn om te zeggen, dan maar gaan 
skeelers meer er zijn tenslotte nog genoeg andere 
materialen waarmee de kinderen kunnen spelen! Maar 
de Hopjes zouden geen Hopjes zijn als ze deze 
uitdaging niet aan gingen!  
En dus zijn er een hoop nieuwe skeelers gekocht bij de 
Prijssnijder die deze met hoge korting aanboden. Nu 
kunnen er ook echter skatelessen gegeven gaan worden. 
En alsof dat nog niet alles was hebben wij alvast voor 
komend jaar nieuwe fietsen kunnen kopen, ook weer 
met hoge korting bij de Prijssnijder!                                             

 
Want als er iemand mee is, is het toch een stuk leuker! Vorig jaar kwam de Transvaal Workshop Tour langs 
op de verschillende pleinen. Komend jaar zal er meer gebeuren met het materiaal van de Hopjes zelf en zal er 
als het mee zit onder andere een aantal skatelessen plaats vinden. Wat uiteraard ook wordt uitgebreid met het 
maken van ramps en andere hindernissen om het skaten voor iedereen aantrekkelijk te maken! 
 
Wij willen Prijssnijder nog bedanken voor deze mogelijkheid en hopelijk kunnen we 
toewerken naar een werkelijk skate-evenement in Transvaal! 
 
Jeroen de Groot, 29-10-2015 


