
4de Vakantieactiviteit Transvaal
woensdag 2 augustus 2017

Het was weer een geslaagde dag bij de 4de vakantieactiviteit van de Haagse Hopjes! We hebben weer meer dan 
1000 kinderen vermaakt en laten sporten! Het wordt dus steeds drukker op de activiteiten. Dus ook de 
wachtrijen worden langer. Dit is zeker bij de populairdere activiteiten het geval! Dat er langere rijen staan is 
natuurlijk helemaal niet vreemd. Een hele middag plezier voor maar € 1,00, waar vind je dat nog?

We zijn nu over de helft van onze vakantieactiviteiten. Halverwege de 
vakantie zijn we gewisseld van de jongens van Skateland naar de 
freerun jongens van Back2Basics. Deze jongens houden zich bezig 
met de vernieuwende sport Freerunnen. Ze leggen uitdagende 
parcours af over verschillende obstakels. Ter afsluiting hebben ze hun 
eigen trademark waarbij ze de jongens en meiden helpen bij het 
maken van een backflip tegen een obstakel aan! Erg uitdagend voor 
de sportiefste kinderen!

Dan was er een 
levend 
tafelvoetbalspel 
waarbij de kinderen 
weer eens op een 
andere naar voetbal 
kunnen kijken! In plaats van zoveel mogelijk medespelers te 
passeren moet je hierbij erg goed samenspelen met je 
teamgenoten. Je kunt namelijk enkel naar links of naar recht 
lopen. Het valt op dat er steeds meer meiden actief aan de 
voetbal activiteiten deelnemen. Wellicht dat dit te maken heeft 
met het EK voor dames in Nederland, of met de groep meiden 
die elke dinsdag op het Wijkpark Transvaal oefent. Hoe dan 
ook, erg leuk om alle diverse kinderen met elkaar te zien 
spelen! Een ander populaire activiteit was de grote stormbaan 

met de megaballen! Hierbij deden de kinderen wedstrijdjes tegen elkaar waarbij ze zo snel mogelijk over de 
hindernisbaan heen moesten rennen

De standaard springkussens van de Hopjes blijven ook een succes, met een grotere 
rij dan ooit bij de Supersurvivalbaan! Ook het Appeltje luchtkussen voor de kleinste en 
mindervalide kinderen en de hindernisbaan en het ballonnenluchtkussen zijn altijd 
vermakelijk voor de kinderen. De nieuwe activiteiten van de Hopjes zijn de Kids Play 
zone en de 18 meter lange buikschuifbaan! De eerste is voor de allerkleinste (t/m 4 
jaar) waarbij ze in alle veiligheid kunnen spelen. De buikschuifbaan is juist voor de iets 
oudere kinderen van de Hopjes. Het is een gladde baan die met water wordt 
besproeid. De kinderen kunnen met een aanloop proberen zo ver mogelijk over de 
baan te glijden! Zelfs de meester kan het niet laten om eens vol over de baan heen te 
racen!

Verder was de kinderyoga erg drukbezocht door allerlei kinderen die het leuk vinden 
om de moeilijke bewegingen van de Juf na te doen. De spelletjeshoek met de sjoelbak 
en de levensgroot 4-op-een-rij is ook een heerlijke rustig plekje voor een spelletje in de drukte van de 
springkussens en sportactiviteiten. Uiteraard was er ook weer limonade voor de kinderen en konden ze 
ballonnen laten vouwen bij de eeuwig grappige Bobo de clown met wie elk kind uiteraard op de foto wil!

Een drukke en gezellige dag! Tot volgende week!




