
 
 
 
 
Stap stap stap, Step! 
 
17 mei 2016 Stepparadise 
Een week na het grote skate succes op het 
Wijkpark Transvaal hebben Skateland en de 
Haagse Hopjes met behulp van onze 
medewerkers en vrijwilligers een volgende skate 
activiteit georganiseerd! Het ging dit maal om een 
step workshop vanuit skateland op het Anna 
Blamanplein waarbij eenzelfde parcours was 
gebruikt als bij het skateborden en skeeleren op 
het Wijkpark. Ook dit maar weer begeleid door 
Jimmy de Alleskunner.  
 
’t Galjoen op het Anna Blamanplein had een studiedag en hierdoor was het weer vreselijk 
druk op het plein en de kinderen moesten dus helaas wel weer een tijdje wachten tot ze 
les konden krijgen. Maar de Hopjes zouden de Hopjes niet zijn als we voor de wachtende 
kinderen in het warme weer geen limonade zouden hebben. Meester Hassan, Jeroen en 
de vrijwilligers hadden hun handen vol aan het verstrekken van limonade en het 
organiseren van de groepen kinderen.  

Er werden afstandjes gestept, 
wheelies gemaakt, sprongen 
gemaakt, racejes gedaan en allerlei 
andere stunts die Jimmy voordeed 
waarna de kinderen dit konden 
nadoen. Het zag er allemaal zo vet 
uit dat de Haagse Hopjes nu aan het 
kijken zijn is of er de mogelijkheid is 
om zelf stuntsteps aan te schaffen. 
Dit zijn steps die een stukje beter in 
elkaar zitten dan de steps die de 
Hopjes normaal gesproken hebben 
die na een tijdje helaas uit elkaar 

vallen. En als deze er komen gaan we natuurlijk met de grotere jongens een poging 
wagen om zelf net zo’n mooi parcours te maken.  
 
Dit was dus de 2de middag van onze  
8 sportmiddagen. Er volgen er dus nog 6, wij 
hopen dat deze net zo’n succes worden. Wij gaan 
er in elk geval ons best voor doen en als het aan 
de kinderen ligt mogen er volgend jaar nog meer 
volgen. De meest gestelde vraag is dan ook, 
‘meester! Is het volgende week weer?’ 
 
Wij gaan kijken wat we hier aan kunnen doen! Tot 
de volgende keer! 


