
 
 
 

 

 
5de Vakantieactiviteit Transvaal 

woensdag 9 augustus 2017 
 
 
Op 9 augustus was het weer zover, de 5de vakantieactiviteit. 
Tekenend voor de vakantieactiviteiten 2017 van de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal zijn slechte weersvoorspellingen 
met uiteindelijk heerlijk weer en Efteling-achtige rijen bij de 
bandjesverkoop. Kinderen komen steeds vroeger, om maar 
als eerste aan de beurt te zijn. Na een bandje te hebben 
gekocht lopen ze eerst nog even rond om te kijken welke 
route ze gaan afleggen om zoveel mogelijk van de activiteiten 
te kunnen doen! Daarna zie je direct de rijen bij de 
populairste attractie ontstaan. Voor de bijna 1000 kinderen 
hebben we er weer een mooie dag van gemaakt! 
 

De kinderen konden zich weer sportief uitleven op het 
freerun-parcours met de jongens van Back2basics. Het 
bekende parcours lag rondom enkele aanwezige obstakels 
van het wijkpark. Deze werden in combinatie gebruikt met 
de meegebrachte steigers om een baan te maken waar de 
kinderen uitdagend overheen konden. Sommige kinderen 
zien dit voor de eerste keer en verkennen met behulp van 
een van de meesters het parcours. Andere kinderen 
daarentegen, hebben al vaker geoefend en zoeken naar de 
grootste uitdagingen van het parcours. Weer andere zijn zo 
vertrouwd dat ze hun mede free runners kunnen helpen 
met aanwijzingen of het geven van voorbeeldjes. Uiteraard 

werd alles weer afgesloten met een backflip tegen de muur! 
 
Verder konden de kinderen deelnemen aan een levend tafelvoetbal wedstrijdje waar de kinderen 
aan een koord zitten en elkaar niet voorbij konden rennen. 
Van de kinderen gaan de eerste 12 kinderen de baan op 
en er ontstaan 2 gevarieerde teams en kinderen van 
overal uit de buurt spelen samen een potje. Dan was er, 
de van televisie bekende, stormbaan met bubbelballen 
waar ze van de één naar de andere opblaasbubbel 
moeten springen zonder ervan af te vallen. Ook bij de 
slingerbal moet je zorgen dat je er niet af valt maar dan 
sta je op een instabiel blok waarbij je de grote bal in het 
midden moet zien te ontwijken en je tegenstanders juist 
wel van het blok moet zien te krijgen. En dan was er sinds 
lange tijd weer eens de populaire lasergamebaan. Veel 
kinderen hadden dit nog nooit gedaan en dan is het best 
wel spannend om de donkere lasergamebaan in te gaan!  
 



 
Uiteraard werd er nog meer gesport bij de hopjes. Zo 
konden de kinderen volleyballen bij meester Gijs, de regels 
zijn ondertussen duidelijk en kinderen kunnen al 
grotendeels zelf teams maken. Als de kinderen vaker 
terugkomen dan worden de spelregels steeds moeilijker 
gemaakt. Op de grasheuvel konden de kinderen opnieuw 
oefenen op de slackline om hun balans te houden. Er zijn 
al een aantal vaste oefeningen zoals het springen in het 
midden, waarbij de kinderen op de slackline moeten 
landen. Of de halve draai in het midden waarbij sommige 
zelfs nog over de meester heen stappen. Er zijn zelfs al 
kinderen die halverwege even op het touw kunnen zitten 
en weer opstaan. 

 
Dan waren er nog de activiteiten speciaal voor de 
allerkleinste jongens en meiden uit Transvaal en 
omstreken. Als de grote broer of zus lekker aan het 
sporten is of een uitdagende stormbaan aan het 
beklimmen is wil het kleinere broertje of zusje 
natuurlijk ook een leuke tijd hebben. Dit kan dan ook 
zeker, bijvoorbeeld op de draaimolen of de kids Play 
zone. Deze activiteiten voor de kleintjes worden veel 
bezocht door ouders met hun jongste kinderen maar 
ook door grote broers en zussen, die nog niet zo lang 
geleden zelf nog bij de hopjes speelden, met hun 
kleine broertje of zusje. 

 
De Stichting Haagse Hopjes Transvaal mag zich gelukkig 
prijzen met het aantal springkussens dat we in eigen 
beheer hebben. Zo is bijvoorbeeld de kids Play zone, 
samen met de waterglijbaan een cadeau voor ons 20-jarig 
jubileum van het Oranje Fonds. Ook hebben we de 
speedcheck staan, deze heeft de Stichting mogen 
aanschaffen van de opbrengst uit de collecte tijdens de 
doop van Prinses Alexia.  
Ook het Appeltje is een kussen met een verhaal. Deze 
heeft landelijke bekendheid gekregen omdat deze speciaal 
is aangeschaft om ook mindervalide kinderen de tijd van 
hun leven te geven. Dan zijn er nog de kleine 
hindernisbaan, de supersurvivalbaan, het ballonnen luchtkussen en ons kleine kussen. Al deze 
luchtkussens worden dan ook bij bijna elke activiteit gebruikt en blijven leuk voor elke leeftijd! 
 
Volgende keer is alweer de 6de en laatste vakantieactiviteit! En de week daarna op 23 augustus 
vieren wij ons 20-jarig bestaan. Maar eerst: Tot volgende week! 
 


