GROTE SPORTMIDDAG WIJKPARK TRANSVAAL OP 1 JUNI 2016
Zal het lukken zonder Laser gamen en de
stormbaan? Ook leuk natuurlijk, maar we
moeten wat meer gaan doen aan echt “samen
spelen”, “met elkaar omgaan”, ook als het een
beetje spannend wordt. En tenslotte is sport
heel belangrijk en zeer gezond. Daarom
hebben wij besloten om wat meer aandacht te
besteden aan diverse sporten, naast de
bekende familiedagen. Familiedagen die ook
heel belangrijk zijn.
Als je sport wilt geven dan moet het ook
aantrekkelijk en spannend zijn. Niet alleen een
partijtje voetbal, want dat gebeurt regelmatig.
Dus hebben wij gekozen voor de
BMX-fietsen met parcour, Volleybal/Lijnbal clinic, Hockey clinic, Slackline clinic, Basejump, XL
spellen en voor diegene die het toch niet
konden laten, waren er ook nog twee
pannaveldjes.
Het hele sportveld lag vol met deze spullen,
het was droog weer, er waren
kinderen/jongeren, dus we konden
beginnen.
BMX-parcour
Wie heeft het niet gezien op t.v. of op
filmpjes. Maar je moet klein beginnen dus
onze hindernisjes zijn nog niet zo hoog,
maar alle begin is moeilijk. Maar al gauw
hadden de meeste jongeren het onder de
knie en vele konden al aardige sprongetjes maken. Natuurlijk waren er ook andere hindernissen te
nemen. Belangrijk is ook een helm. Die hadden we dan ook mee laten nemen samen met alle
andere spullen door de voor ons al bekende
Stichting Skateland. Deze mensen zullen we zeker
nog meer zien op alle pleinen in Transvaal.

Hockey-clinic
De Hockey-clinic is de hele middag heel goed
bezocht. Jongeren besteden hier veel plezier aan.
Spelenderwijs werden de regels vertelt en hoe je de
stick vast moet houden. Maar lol hebben ze in ieder
geval gehad, onder prima begeleiding door Gijs.
Zelfs de vaders hebben af en toe meegedaan.

Slackline-clinic
Het lijkt op koorddansen, maar dat is het niet. Het is
een band die strakgespannen wordt tussen, in dit
geval, twee bomen. Ook een van die sporten die
steeds meer bekendheid krijgen. Die ook heel
spannend kunnen zijn, het ligt er maar aan waar en
hoe hoog je deze band spant.
Druk was het in ieder geval, zowel door de dames als
de heren. Stijn en Egon, die deze activiteit
begeleiden moeten echt pauze inlassen, want anders
hadden ze geen minuut rust gehad. Ook dit was een
succes en we hopen dan ook dat Stijn en Egon nog
eens terug willen komen.

Basejump
Aan de wachtende jongeren zou je zeggen dat
hiernaast de Lasergame staat, maar dat is niet
zo. De wachtrij was wel net zo lang.
Basejump is een heel hoog luchtkussen waar je
met een touwladder op moet klimmen en dan
aan de andere kant naar beneden moet
springen. Je moet in ieder geval geen
hoogtevrees hebben. Spannend was het zeker.

Volley-/Lijnbal

Lijnbal, heel leuk om te doen en drukbezocht, jammer dat het “sportveld”, niet optimaal gebruikt
kan worden omdat de potten dicht zitten of niet open kunnen om de palen in te zetten. Als deze
kinderen/jongeren zo door blijven gaan en andere sporten leuk blijven vinden, dan zullen we maar
weer eens bij de gemeente aankloppen voor een betere sportvloer en mogelijkheden om alles te
gebruiken wat het Wijkpark Transvaal zou kunnen bieden.
Op de achtergrond ook nog luchtkussens voor de hele kleintjes. En daarachter stonden nog twee
pannaveldjes, begeleid door Mimoun van het Kaapseplein en Ozcan van Streetsport, leuk dat hij
ook hieraan heeft mee willen werken.

Een zeer succesvolle sportmiddag, georganiseerd door Jeroen. Hopelijk blijft Jeroen bij de Haagse
Hopjes. Dan zullen wij en de jongeren nog veel van dit soort middagen tegemoet kunnen zien.
Verslag, Joke van den Boomen

