
  
 

5 februari 2021: BOK Mobile freerunning op Wijkpark Transvaal  
 
 
 
 
Vrijdag 5 februari 2021 werden wij op het Wijkpark 
Transvaal verrast met een “mobile obstacle course” 
van Bootcamp & Obstacle Klub (BOK). Dit Freerun 
parcour werd mede mogelijk gemaakt dankzij de 
stichting WSDH. Wij moedigen dit soort activiteiten 
enorm aan en willen hier in het vervolg waar nodig 
dan ook graag aan mee werken. Hopelijk dragen wij 
zo bij aan het stimuleren van dit soort evenementen 
binnen de wijk Transvaal. 
 
Het is een regenachtige dag wanneer er een 
aanhanger het plein op komt gereden, waarna deze 
in het midden van het plein geplaatst wordt. Maar 
wat met een klein aanhangertje begon werd al snel 
steeds groter. Het aanhangertje werd namelijk van alle kanten uitgeklapt en uitgeschoven wat de 
aanhanger al gauw 5 keer zo groot maakte. Zo kwamen er bijvoorbeeld meerdere hang gedeeltes uit 
waar je als deelnemer zonder de grond te raken je over balken en banden over het parcour kon 
verplaatsen. Het uitklappen ging nog even door tot en met een klim gedeelte waarbij je volledig over 
de aanhanger heen klom.  
 
Ondanks het natte weer duurde het dan ook niet lang voordat de eerste kinderen zich rond het 
parcour verzamelden. Alleen al bij het zien van het parcour werden de kids uitgedaagd om ook eens 
een poging op het parcours te wagen. Er was namelijk voor ieders wel een uitdaging aanwezig 
waarmee de kinderen aan de slag konden. Dit werd dan ook veelvuldig gedaan waardoor veel kids 
hun grenzen hebben kunnen verleggen.  
 
De bijdragen van dit soort evenementjes is dan ook enorm. Kinderen komen in contact met een 
veelzijdig aanbod van vernieuwende sporten en ervaringen wat bijdraagt aan de ontdekking en 
ontwikkeling van een gezonde levensstijl. Dat de ontwikkeling hiervan op jonge leeftijd belangrijk is 
heeft tegenwoordig geen uitleg meer nodig. Maar in een wijk als Transvaal zijn deze extra belangrijk. 
Dit komt door het feit dat er binnen de wijk Transvaal geen sportverenigingen meer actief zijn. 

Hierdoor is de rol de nu door onder andere de 
stichting WSDH vervuld, en waar wij graag ons 
steentje aan bijdragen dan ook enorm belangrijk. 
 
Wij willen namens de kinderen van het Wijkpark 
Transvaal alle betrokken bedanken en kijken uit naar 
meer van dit soort ideeën.  
 
 


