Sportdag Sportmaatjes 2-3
Wijkpark Transvaal 7 juni 2017
Na enkele dagen van heet zomers weer, dachten wij onze nieuwe buikschuifbaan
een keer te kunnen uitzetten. Maar de weersvoorspelling voor woensdag 7 juni was
helaas niet zo goed. Noodgedwongen hebben we de buikschuifbaan dan ook in de
loods laten liggen. Maar ondanks de mindere voorspellingen hebben we alle veilige
onderdelen van de sportdag wel door laten gaan. En dat was een succes!
De dag bestond uit verschillende workshops
die al vaker zijn gehouden bij de Haagse
Hopjes. Dit waren hockey, volleybal,
voetvolleybal, steppen en longboarden, BMXparcours, slackline en de hindernisbaan. Het
voordeel van het laten terugkomen van
workshops is dat voor veel kinderen duidelijk is
wat er mag en kan. De kinderen die dit al
kennen delen dit met hun vriendjes en
medespelers.
Ook kan je per workshop zien dat kinderen hier
steeds beter in worden en met de aandachtspunten van de begeleiders aan de slag gaan. Op
de Haagse Hopjes zal je alle kinderen de
hockeystick op de juist manier met 2 handen zien
vasthouden, ook zal de stick niet hoger dan de
knieën komen. Bij volleybal proberen de kinderen
de bal in 3 keer overspelen naar de overkant te
krijgen en bij de slackline staan kinderen elkaar
vanaf de kant te
coachen en de helpen.
Naast het feit dat kinderen de bedoeling van de spelen
beter snappen en sportief beter worden is het ook leuk
om te zien dat ze dit hierdoor ook steeds leuker gaan
vinden. Na afgelopen jaar veel met rollersport te hebben
gedaan zien we dat de kinderen het steeds leuker vinden
om deel te nemen aan step-, longboard en BMXactiviteiten. Deze zullen we dan ook blijven organiseren
op onze activiteitendagen!
Gister was weer een gemoedelijke dag met een groot
aantal sportieve kinderen die ondanks de slechte
weersvoorspellingen toch enthousiast naar buiten

kwamen om weer eens goed te sporten op de
sportmaatjes 2-3.
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