
  
 

 
De grote jongens en meiden skelterrace! 13 augustus 2015 
 
Donderdag 13 augustus was het dan eindelijk zo ver! 
Een Skelterrace voor alle grote jongens en meiden 
van het wijkpark Transvaal. Het idee was ontstaan bij 
de jongens die elke dag in de vakantie op het 
wijkpark te vinden waren in samenwerking met de 
meesters van de vakantie mees Jeroen en mees Gijs.  
Nadat de jongens elke keer op hun kop kregen van de 
meesters en hoorden dat ze rustig aan moesten spelen 
waar de kleine kinderen bij waren, merkten zij terecht 
op dat zij ook op hun eigen manier op het plein 
moesten mogen spelen. En dat het plein niet alleen 
maar voor de kleine kinderen was.   

Uiteraard valt hier wat voor te zeggen en 
is er dus in overleg met Juffrouw Joke 
gekeken hoe of we niet een keer met de 
grotere jongens op een paar extra skelters 
bij elkaar konden regelen zodat de jongens 
zich een keer uit konden leven.  
Dus is er met Corné van WBS-
evenementen een dag uitgetrokken om alle 
mogelijke skelters van stal te halen. Deze 
zijn toen op dezelfde dag nog door de 
jongens zelf helemaal onder handen 
genomen: schoongemaakt, gesmeerd, 
afgesteld en alle kettingen zijn er weer op 
gelegd! Top gedaan jongens! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toen het eindelijke zover was hebben ze jongens er ook zelf voor gezorgd dat alle andere uitleen 
spullen snel zijn opgeruimd zodat er snel kon worden begonnen. Ondertussen had de juf van de 
Richard Krajicek foundation al met pionnen en krijt een heel mooi behendigheids parcours uitgezet 
waarop de jongens en meiden hun skills konden laten zien! Ook werd er de tijd bijgehouden en 
hadden we een uiteindelijke winnaar! 
 
Verder zijn er nog sprint wedstijden gehouden en is er door de kids vrij gespeeld!  Zelfs is er 
stiekem een Wheelie wedstrijd gehouden wat veel bekijks trok. Uiteraard is dit niet de bedoeling 
want de afgelopen vakantie is er helaas een van onze skelters overleden omdat er mee van 
stoepranden werd gereden. Dit was dus een mooi aanknopingspunt om de jongens even duidelijk te 
maken waarom dit helaas niet kan en mag! 
 
Al met al hebben de jongens op het wijkpark Transvaal laten zien dat ze zelf iets kunnen 
organiseren als ze dit graag willen! En hopelijk komen ze met nog meer leuke en haalbare ideeën! 
Speciale dank aan de juf van de Krajicek foundation!, Juffrouw Yilez, Meester Gijs, Meester 
Jeroen, Meester Corné en uiteraard Juffrouw Joke! 
 
Hopelijk tot een volgende keer! 
Mochten papa’s mama’s, opa’s, oma’s, buurtbewoners nog initiatieven hebben we horen ze graag! 
 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal! 
Verslag Jeroen de Groot 
 
 

 
 


