
LekkerLekker
rennen!rennen! Samen sportief!Samen sportief!

Estafette!Estafette!

Psssst...Psssst...

Gezellig!Gezellig!
(en trots!)(en trots!)

Hoogspringen!Hoogspringen!

Top begeleiding!Top begeleiding!
Nog hogerNog hoger

springen!springen!

Vet verVet ver

springen!springen!

Jeugd Pupillen • Jeugd Junioren • Senioren Wedstrijdgroep
Recreanten Hardlopen • Wandelfit • Sportief Wandelen • Nordic Walking

Lees verder...Lees verder...
Al vanaf 5 jaar!
Al vanaf 5 jaar!

Op zoek naar een coole sport?
Op zoek naar een coole sport?

Kom bij de BAV!
Kom bij de BAV!



Heb jij veel energie?Heb jij veel energie?
START

FINISH

Tot ziens bij de BAV.
Tot ziens bij de BAV.

Leuk als je mee komt doen!
Leuk als je mee komt doen!

Al meer dan 50 jaar!www. bav-baarn.nl

Bij ons kan je:Bij ons kan je:

Wanneer is dat?Wanneer is dat?

Mag ik een keer komen kijken?Mag ik een keer komen kijken?

Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig...Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig...

Vind jij het leuk om te rennen, slootje te springen, met takken
in het bos te gooien en samen met anderen lekker bezig te zijn?
Dan is de BAV zeker iets voor jou!
De BAV is de Baarnse Atletiek Vereniging. 
We hebben een mooi clubhuis op het sportpark en een supercoole
atletiekbaan!

  - eindeloos rennen
  - net zo ver en hoog springen als je maar kunt
  - met speren werpen en kogelstoten
  - over allerlei hindernissen springen
  - samen met anderen lekker sporten (vooral buiten)
  - met je trainingsgroep aan wedstrijden deelnemen
  - en... heel veel plezier hebben!

Dat hangt helemaal af van je leeftijd. 
Zit je op het basisonderwijs dan train je op woensdagmiddag en zaterdag-
morgen. Zit je op de middelbare school dan train je op dinsdag- en donderdag-
avond en op zaterdagochtend.

Natuurlijk! Je mag het zelfs een paar keer gratis proberen. Wil je meer weten? 
Stuur gewoon een mailtje aan pupillen@bav-baarn.nl. Dan sturen we je alle
informatie toe en beantwoorden al je vragen.

Neem deze flyer rustig mee naar huis en type straks op je computer in:
www.bav-baarn.nl. Daar vind je alle informatie en vooral heel veel leuke foto’s
van wat we allemaal doen!


