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In de 4e week van de zomervakantie bij de Haagse 
Hopjes zitten we in een heerlijke reeks van 
vakantieactiviteiten. Op woensdag 11 augustus hadden 
we op het Wijkpark Transvaal onze activiteiten en werd 
er flink gesport met de jongeren. Het was een lekkere 
dag met eindelijk weer eens écht Hopjesweer. Dit hield in 
dat het heerlijk warm was en het de hele dag droog bleef. 
Geweldig weer om in te sporten! 
 
De vakantieactiviteiten die wij organiseren, variëren 
normaal gesproken behoorlijk in activiteiten van week tot 
week. Deze zomer zijn er minder mogelijkheden om te 
variëren omdat er nog steeds een hoop niet mag, of dat 
wij dit nog te gevaarlijk vinden in verband met Corona. Hierdoor zijn er dit jaar activiteiten die 
wekelijks herhaald worden. Dit heeft zo zijn voor- en nadelen. Wij vinden het leuk om elke week iets 

nieuws neer te zetten en het lekker gevarieerd te houden. 
Hierdoor komen kinderen met veel verschillende 
bewegingsactiviteiten in aanraking komt. Zo kunnen ze van vele 
verschillende sporten een beetje ‘proeven’.  
 
Maar meerdere weken dezelfde activiteiten heeft ook zo zijn 
voordelen. Allereerst hebben wij een behoorlijke doorstroom in 
deelnemers waardoor er elke week een groot deel van de 
kinderen nieuw zijn. Zij hebben de activiteiten dan 
vanzelfsprekend nog niet gedaan. Daarnaast weten de kinderen 
die wel vaker komen veel beter wat er van ze verwacht wordt. Dit 
maakt het makkelijker, maar ook worden de kinderen beter in 
datgene wat ze doen. Dus naast het feit dat ze in aanraking 
komen met verschillende sporten, nemen wij eigenlijk tijdelijk de 
functie van sportvereniging over. Hoewel, ‘tijdelijk’ is helaas niet 
het juiste woord. Er is geen 
sportvereniging in Transvaal 
aanwezig. Deze rol hebben wij 
onszelf dus gedwongen 

toebedeeld!  
 
De sporten die bij ons wekelijks terug komen zijn, stuntsteppen en 
bmx-en van Skateland, de judoworkshop van Samar, het 
boogschieten, de bungee-trampoline, de klimmuur en het 
longboarden. Ook zijn er diverse vaste activiteiten voor de 
allerkleinste. Dit zijn onder andere het poppentheater, de draaimolen 
en de zweefmolen. Deze blijven hartstikke leuk!  
 
Ook zie je dat kinderen vertrouwd raken met zowel de 
meesters/juffen als aan de activiteiten. Veel kinderen die niet op een 
verenigingssport zitten, presteren toch redelijk op de activiteiten bij 
de Hopjes. De leukste voorbeelden zijn het freerunnen en het 
boogschieten.  
 



  
 
 
 
Bij het freerunnen kennen de meeste kinderen uit 
Transvaal ‘geen angst’, hierdoor wordt alles een stuk 
makkelijker. Maar je ziet ook dat zodra ze vaker 
terugkomen ze bekend raken met onderdelen van het 
parkoers en hier bij een volgende keer direct overheen 
duikelen! Zo zijn er kinderen die de eerste keer nog 
tijden twijfelden bij een salto en dit nu zonder moeite 
doen! Bij het boogschieten zie je het aan het grote 
verschil in houding tussen verschillende kinderen. Je 
kunt hierbij heel snel zien of iemand al eerder uitleg heeft 
gehad. Leuk om deze kinderen dan allemaal netjes en 
stevig te zien staan! 
 
Wie er ook elke week zijn, zijn Wim en Janny. Door de Coronaregels vragen wij hier een echtpaar 
voor, zij zijn ons limonadekoppel! Omdat kinderen bij ons altijd in beweging zijn moet er natuurlijk een 
verfrissend drankje gedronken kunnen worden. Wim en Janny zorgen bij elke activiteit voor iets te 
drinken voor de kinderen. Ze mogen hier kiezen uit een glaasje limonade of water. Voordat ze dit 
mogen pakken moeten ze natuurlijk wel netjes hun handen wassen (desinfecteren). Hier hebben we 
uiteraard ook te maken met de Coronaregelgeving, hierdoor hebben we hier ook één looprichting wat 

het wel lastig maakt als kinderen met een vuurrood 
kopje komen aangerend om ‘even snel’ wat te 
drinken te pakken. Dan moeten ze van ons ook nog 
eens het bekertje leegdrinken voordat ze doorgaan 
met spelen en het bekertje in de vuilniszak gooien. 
Dit om te voorkomen dat wij elke dag na een activiteit 
het hele plein moeten vegen. Dit gaat namelijk de 
afgelopen tijd héél erg goed! We hoeven na 
activiteiten bijna niet meer over het plein te gaan om 
alles schoon te maken.  
 

Dan hebben we ook nog onze Halima’s, Will en Ria. Zij zijn al de hele vakantie ons vaste teams bij de 
wasstraten, bij de ingangen van het sportveld. Dit 
zijn de eerste dames die de kinderen tegenkomen. 
Hier krijgen ze “was-lotion” om hun handen goed 
mee af te nemen. Daarna mogen ze naar binnen en 
kunnen ze deelnemen aan alle activiteiten. Op deze 
manier kunnen we dus ‘garanderen’ dat de 
kinderen er in ieder geval alles aan gedaan hebben 
om Corona tegen te gaan. Ook moeten de dames 
bij de ingangen ervoor zorgen dat ouders het 
terrein niet betreden. Ook dat heeft te maken met 
het Coronavirus.  Dit brengt helaas wel enige frictie 
met zich mee als ouders bij hun kinderen willen 
blijven. Hierdoor laten we vanaf komende week enkel nog kinderen boven de 4 jaar toe op het 
sportterrein. De jongere kinderen kunnen eventueel samen met hun ouders naar het kleinere veld 
waar de materialen voor de allerkleinste staan. Zo kunnen ze op veilige afstand van hun kind blijven. 
Volgende week gaan we weer op eenzelfde manier aan de slag! De 5de Vakantieactiviteit. Gr. Jeroen. 


