Haagse Hopjes 6de Sportworkshop
Joubertplantsoen 13
september 2017
Op de planning voor woensdag 13 september
stonden een voetbaltoernooi, een
boogschietworkshop, een freerunworkshop en
een hele heftige najaarsstorm. Nu was een
boogschietworkshop in combinatie met een
heftige najaarsstorm geen goed idee. We
hebben de 6de sportworkshop dus een beetje
aangepast. We hebben zowel de
boogschietworkshop als de heftige najaarsstorm maar aan ons voorbij
laten gaan. Omdat het weer opnieuw een stuk beter was dan voorspelt,
hebben we onze activiteit, zij het
een beetje aangepast, gewoon
door kunnen laten gaan.
De jongens en meiden van de
freerun en het voetballen zijn
gewoon zoals gepland van start
gegaan. Het boogschieten is
vervangen door hockey en er was
nog een moment voor de kinderen
van de Springbok om te oefenen op de slackline. Er was dus de
mogelijkheid voor de kinderen om begeleid te sporten. Deze
mogelijkheid werd door vele met beide handen aangegrepen. Zo werd
het een gezellige, actieve en bovenal sportieve
middag.
Hoewel de freerunners vaak bij de massale
activiteiten van de Hopjes staan, waar ze talloze
kinderen voorbij zien komen, hebben ze zich
ook erg goed gehandhaafd bij deze
kleinschaligere activiteit. Hierbij was er ruimte en
tijd is voor individuele aandacht voor de
kinderen. De opdrachten werden iets
uitgebreider en specifieker uitgelegd. Erg goed

voor de kinderen die het allemaal nog erg lastig en spannend vinden.
Hoewel er in de middag
vooral werd gevoetbald,
waren er toch genoeg
spelers bij de hockey.
Halverwege het spel werd
er zeer actief gespeeld,
alle hockeysticks werden
optimaal gebruikt. De
meeste kinderen kennen
de manier van spelen van
voetbal en hebben ook al
kennis over het hoe vast te
houden van de stick. Dit is erg leuk want dan kan er snel een potje
gespeeld worden. Dat gebeurde dan ook erg fanatiek en er werd zelfs
vanaf de kant gecoacht door de vrijwilligers en enkele papa’s en mama’s.
Tot slot was er nog het voetbaltoernooi wat
zonder incidenten en met erg veel
enthousiasme werd gespeeld. Het leukste
hieraan is dat iedereen wil en mag
meedoen. Hierdoor krijgen we leuk gemixte
teams waarbij de meiden laten zien dat ze
totaal niet onderdoen voor de jongens, die
hier al niet meer van opkijken.
Al met al, zijn we blij dat we ondanks de
weersvoorspellingen toch zijn doorgegaan.
Verslag Jeroen

