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op het Wijkpark Transvaal

Geen vrijmarkt, braderie of zelfs kermis hield ze tegen. De kinderen van middag

tegemoet gingen naar de plek waarvan ze zéker wisten dat ze een grandioze

middag tegemoet gingen.

Ze togen met honderden naar

het Wijkpark. En al die

honderden liep zelfs dicht naar de duizend. Om

half twee al stonden er rijen kinderen te

wachten tot ze de springkussens op mochten.

Bij het Panna gedeelte en bij de Speed-check en

Gladiatorenspel was het niet anders. Misschien

omdat bij het vorige feest (internationaal

kinderfeest Joubertplantsoen) deze drie

activiteiten niet konden doorgaan was vooral

hier de belangstelling erg groot.

Zoals gebruikelijk stonden bij het Panna de

wat grotere jeugd. Daarmee bedoel ik

kinderen van rond de 10 jaar tot 24 jaar die

trucs met de bal uithalen die Johan Cruijf niet

zouden hebben misstaan. Buiten het Panna

terrein ontdekte ik twee Marokkaanse meisjes

met een voetbal.

Ik was wel aan een beetje rust toe en bleef

staan om de dames te bekijken. Wie schetst

mijn verbazing toen ik een van de dames,

keurig volgens Marokkaanse traditie en

dus mét hoofddoekje, op briljante wijze

een balletje zag hooghouden. Veel jongens

zouden zich bij deze aanblik geschaamd

hebben. Bij de speed-check zag ik wat

kleinere kids die vol goede moed en met alle

kracht die ze in die éne voet konden verzamelen

de bal een zo hard mogelijk trap verkochten.

En al struikelde je dan een keer over de bal; al

schopte je met al je kracht nét naast die bal;

die éne knal die het wel haalde was alle

moeite best wel ging je

straks wel halen bij de

EHBO die zoals altijd



aanwezig was in het Hopjes Huisje.

Méér ongelukken zou je verwachten bij het Gladiatorspel. Twee kinderen, (helm

dragen is verplicht) proberen elkaar met gigantische stormrammen, die natuurlijk

bestaan uit lucht met een rubber randje,

van hun kleine eilandje af te “rammen”.

De één is wat behendiger en de ander heeft wat

minder evenwichtsgevoel en zo kan dus een klein

ventje winnen van een veel grotere tegenstander.

Kwestie van tactiek en nadenken misschien???

Het plein vóór het Hopjes Huisje was

gereserveerd voor de wat kleinere kinderen. De

springkussens. De slak, de hindernisbaan …ze

stonden er voor klaar. Rijen dik. Dit zijn van die

attracties die bij vrijwel ieder Hopjes feest

aanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor de Haagse

sjoelbak, het dartspel, ringen gooien, gatenkaas,

vier-op-een-rij, ballen vangen en noem ze maar

op. Allemaal ouwe, vertrouwde spelletjes. En het

verveelt blijkbaar nooit. Ik neem mij weleens

voor om niet meer naar een Hopjes feest te gaan.

Het is immers altijd hetzelfde?

De zelfde spelletjes, de zelfde

springkussens….tóch ga ik iedere keer weer.

En wordt ik iedere keer weer aangenaam verrast.

Want ieder Hopjes feest is hetzelfde………...…maar dan anders.


