Familie Sportdag Kaapseplein
4 juli 2018
De Stichting Haagse Hopjes vindt sporten heel
erg belangrijk. Daarom zijn er op 3 grote pleinen
van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal dit
jaar extra activiteiten voor de hele familie met
veel sportieve workshops. Op 4 juli 2018 was het
Kaapseplein aan de beurt. Het plein was
omgetoverd tot een sportwalhalla met
verschillende workshops van oude en
vernieuwende sporten. We hebben de laatste
paar activiteiten veel gedaan met Stichting
Skateland. Deze jongens hebben onze
activiteiten opgevrolijkt met heel veel gerol!
Rollend op steps, longboards en BMX-en hebben ze
de jongens en meiden uit Transvaal bekend gemaakt
met deze nieuwe sporten.
Een andere vernieuwende sport die de Haagse
Hopjes in de wijk hebben geïntroduceerd is
Freerunnen. Hiervoor komen de jongens van
Back2basics meerdere malen per jaar langs met elke
keer een uitdagend parcours. Daarnaast wordt er veel
gebruik gemaakt van op het plein staande obstakels.
Denk hierbij aan bankjes, hekjes maar ook rekstokken
en schommels. Hiermee creëren ze een parcours
waar de kinderen op hun eigen wijze over de obstakels dienen te gaan. Er zijn weinig regels
en de techniek die wordt toegepast wordt door alle kinderen anders opgepikt. Bij deze sport
gelden dan ook geen specifieke regels maar is
er wel een groot showelement. Het is dan ook
harstikke leuk voor de kinderen als er wordt
gekeken of zelfs foto’s worden gemaakt als ze
hun ‘tricks’ doen! Daarnaast hadden we enkele
vaste sporten die door de kinderen vaker
beoefend worden. Dit zijn voetvolleybal,
volleybal, dancepads en slacklinen. Deze
sporten werden allemaal begeleid door ervaren
sporters. De kinderen blijven hierin dan ook
steeds vooruitgaan. Hoewel alle activiteiten van
de Hopjes vrijblijvend zijn en je dus niet alle
kinderen regelmatig ziet, blijft het algemene
niveau van de kinderen vooruitgaan.

Dit is vooral te zien bij de volleybalworkshop waar de
kinderen steeds beter de bal in het spel kunnen
houden.
Uiteraard was ook de immens populaire buikglijbaan
present! Dit kussen, gesponsord door het Madurodam
Kinderfonds, gaat nog vaak ingezet worden want wat is
dat ontzettend verfrissend! De kinderen dienen met een
aanloop zo ver mogelijk over de baan te glijden. De
meesters en juffen houden de baan nat en geven de
kinderen een frisse ‘douche’. Gelukkig voor alle ouders
was het zo warm dat de kinderen bijna weer droog
waren voor ze aan hun volgende poging begonnen!
Dan waren er voor de allerkleinste nog de draaimolen en de Kids Playzone waar ze lekker
konden spelen. Daar konden ze een lekker briesje uit het kussen ontvangen, met 27 graden
was dit zeer welkom. Al met al een zeer geslaagde dag voor de bijna 300 kinderen die
aanwezig waren op deze Familie Sportdag!

