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Hoe het voor elkaar krijgen en wat de organisatie
hen beloofd, IK weet het niet. Feit is dat de
weergoden onze Haagse Hopjes weer eens erg
goed gezind waren. Begon de dag met een
grauwe lucht die de dag hopeloos mislukt liet
lijken, om twaalf uur brak ze er doorheen. Onze
zo geliefde zon. Vrijwel ieder uur heb ik mij
afgevraagd of “we” het droog zouden houden
omdat er dan weer een plagende grijze wolk voor
de zon schoof.
De koperen ploert (in gewoon Nederlands: de

zon) won het iedere keer weer. Nog voordat
al het speeltuig opgeblazen, opgebouwd of
uitgepakt was had een bebrilde man met
recordertje voorzitster Joke van den
Boomen al te pakken voor een interview

voor alwéér een boek. Niet over de Haagse
Hopjes maar over ……………… in het algemeen.
Het grote voetbalspel stond al klaar. Dubbel
aantal spelers dus dubbel zo veel pret. Helaas
was het nog steeds geen twee uur en de jeugd
begon ongeduldig te worden. Het probleem werd
opgelost met het schroefdopje van een
frisdrankflesje. Kon er tóch alvast gevoetbald
worden. Soms is de
inventiviteit van de jeugd niet
anders te noemen dan leuk.
Zo ook in dit geval. Ik heb
toevallig opgevangen dat er
ruim 750 strippenkaarten te
verkopen waren. Volgens mij
zijn die in de loop van de dag allemaal verkocht
en was er vraag naar méér. Toen de wijzers van
de klok eindelijk aanwezen dat het feest kon
beginnen stond ik bij het wielrennen. De eerste
twee jongens klommen op de fietsen en waren

iets te klein. Het gaat hier om heren race fietsen. In het midden voorzien van een stang. Dit



even ter illustratie. Hoe dan ook, de zadels gingen zo ver mogelijk naar beneden en racen
maar. Eén van de deelnemers bleek toch nog een maatje te missen maar bleef zijn best doen.
Trappen en blijven trappen en niet opgeven. Vooral dóórgaan. En bij iedere beweging was het:

“Oe, Auw, Oe, Auw”. Ik vrees dat deze
dappere jongeman ’s-avond een hele grote
zak ijs nodig had voor zijn vast zeer pijnlijke
kruis. Met fietsen heeft hij verloren maar wat
léf betreft heef hij voor mij dik gewonnen.
Verder gewandeld richting het Panna veldje.
Onderweg ben ik zoals altijd bij mijn
bezoeken aan feestjes van de Haagse Hopjes
tegengehouden door o.a. Cobie die mij
voorzag van mijn, inmiddels bijna verplichte,
broodje. Daarmee ben ik bij het Panna gaan
zitten zodat ik dit broodje om mijn gemakje
kon verorberen. Ik heb mij verbaasd over het
schoeisel waarmee gevoetbald word.

Natuurlijk de gebruikelijke gympen maar de
jongens spelen net zo gemakkelijk op
sandalen of crocs. Bij het meiden Panna
was het voor mij over en uit. Ik zag ze het
speelveld betreden met keurige
lakschoentjes compleet met hakje. Met
slippertjes zelfs. Maar voetballen konden ze.
Zowel de jongens als de meisjes. Ik had al
lang op mijn gezicht gelegen met een
dergelijke voet bedekking. Op naar de
Klimtoren. Ook hier blijkt dat meiden vaak

genoeg niet onder doen voor de knullen. Een
klein geheimpje: Als je de top bereikt van de
klimtoren dat kun je een balk aanraken. Het
zogeheten blok. Op dat moment hoor je
als klimmer “BLOK” te roepen en
dan laten de begeleiders je rustig
naar beneden zakken. Wél hard
roepen natuurlijk. Wie niet of
niet hard genoeg roept blijft
rustig bovenin hangen. Een van de
meiden bereikte de top maar riep niets.
Aangemoedigd door de begeleiders en
ondergetekende om toch vooral “blok” te

roepen bleef het stil. Na een paar minuten werd ze tóch maar naar beneden begeleid.
Jullie weten het nu voor de volgende keer jongelui: BLOK roepen of blijven hangen.



Ik rechts) en kom terecht bij de Kop van Jut. Rammen en meppen en maar hopen dat die bel
klinkt. Dat lukte wonderbaarlijk veel Alle kraamspelletjes (daarmee bedoel ik de kleinere

spelletjes die aan een kraampje
gespeeld worden mocht u
denken aan baby’s en
zwangere vrouwen) stonden
deze keren in een keurige
cirkel onder de bomen op het Kaapseplein en
ik moet zeggen: daar stonden ze heel chic. Of
om de woorden van Joke te gebruiken: “Ik
waan mij op het Voorhout”. En gelijk heeft
ze. Ik hoop dat de kramen daar hun vaste
plaats gevonden hebben. Ze komen er echt
tot hun recht. Ik ga verder niet in op die
spelletjes omdat ik anders niets te vertellen
heb in een volgend verslag. Ik hou het op de
spelletjes die er een vorige keer niet bij

waren. Zoals het kipvangen. Die was er deze
keer wel weer bij. Altijd een succes. Ik neem
mij steeds voor om het zelf eens te proberen
en mijn reactie te toetsen. Leuk waren de
vriendjes van de “kippenvanger”. Een kleine
anekdote: één persoon staat onder de kippen
en wordt geacht deze te vangen zodra ze uit
hun benarde positie, hangend aan de nek,
worden bevrijd. De “vanger” dus. Je weet van
te voren nooit welke kip als eerste naar

beneden komt suizen. Tenzij … je een
vriendje hebt die naast de begeleider van het
spel staat en die het mechanisme bediend
waarmee de kippen bevrijd worden. Dan
worden er door de vriend luidkeels
aanwijzingen gegeven. Gebruld eigenlijk.
“Die!!! Neeeee, die andere”. Steeds opnieuw
wordt de echter de “vanger” op het verkeerde
been gezet. Het toetsenbord van de
begeleider staat namelijk in spiegelbeeld van
de te vangen kippen. Begrijpt u het nog?
Anders moet u gewoon maar eens gaan
kijken. Humor!

Sluit ik deze reportage af met te zeggen: het
was weer eens een typisch Hopjes feest !!!
Kimm 230807

Petje af 
voor dit 
verslag!


