Cooperbaan
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Park in De Weide gaat steeds meer bruisen
HOOGEVEEN - Het gaat steeds beter met het Steenbergerpark, Na jaren van verval begint het park meer en meer te
bruisen. Dit mede dankzij de werkgroep Steenbergerpark
Leeft. Het nieuwste initiatiefwordt er vanmiddag feestelijk
geopend: een Cooperbaan. Wethouder Jan Steenbergen
onthult om 16.00 uur het informatiebord bij het startpunt.
Nicole Donkervoort

De Cooperbaan is een initiatief
van wijkbeheerder Jan Fluit. Hij
legde het voorstel neer bij de afdeling Sport van de gemeente Hoogeveen, die positief reageerde.

De kosten bleken mee te vallen,
aangezien er geen nieuwe baan
voor aangelegd hoefde te worden.
De route gaat over het bestaande
fietspad. Om de 100 meter is een
bordje geplaatst. Op de Cooperbaan kan de Coopertest of 12-mi-

nuten test gelopen worden. Deze
test houdt in dat men gedurende
twaalf minuten hardloopt en zoveel mogelijk meters maakt op
het traject. Het totaal aantal gelopen meters is te vinden in de tabellen op het informatiebord bij
het startpunt. Aan de hand van de
juiste tabel is de conditie af te lezen.
Na de onthulling om klokslag
16.00 uur van het informatiebord
door wethouder Steenbergen,
wordt de baan letterlijk ingewijd.
Als eerste zijn de basisschoolleer-
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lingen uit de wijk aan de beurt
Om 16.10 uur klinkt het startschoi
voor een wedstrijd over 280 meter voor de groepen 1 en 2. Om
16.20 uur starten de groepen 3, 4
en 5 voor een wedstrijd over 635
meter. Diezelfde afstand lopen de
groepen 6, 7 en 8, die om 16.30
uur van start gaan. Om 16.40 uui
is de prijsuitreiking. De nummers
1, 2 en 3 ontvangen een medaille.
Om 16.50 uur begint de Coopertest voor iedereen van 12 jaar en
ouder. Inschrijven hiervoor is tei
plaatse mogelijk tot 16.30 uur.

