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Atletiek is niet alleen de oudste sport ter wereld, maar ook de meest veelzijdige.
Er bestaan maar liefst 24 olympische atletiekonderdelen! De bekendste onderdelen binnen
atletiek zijn de (hard)looponderdelen, maar atletiek is nog veel meer. Zo kan je bijvoorbeeld
ook kogelstoten, speerwerpen, ver- en hoogspringen.
AV de Liemers is een atletiekvereniging voor iedereen. Wij hebben de ambitie de komende
jaren uit te groeien tot een vereniging waar je terecht kunt om je ambities voor doorgroei naar
topsport atletiek waar te maken, tot een gevarieerd aanbod aan breedtesport voor jong en oud,
van beginner tot aan de grote recreanten groep ‘die hard’-wegatleten!

Wist je dat je bij Atletiekvereniging de Liemers altijd drie keer gratis en geheel vrijblijvend
een atletiektraining kunt proberen?

Loopsport is veel meer dan alleen kilometers maken!

Samen met partners Titussport en Floo, Fit.Health.Fun bieden we een uitgebreid breedtesport
programma aan met o.a. jeugdatletiek, baan- en wegrecreanten loopsport, bootcamp,
sport- & beweeg loopclinics voor jeugd in het basis- en voortgezet onderwijs alsmede clinics
voor het bedrijfsleven in de Liemers. Ook voor gezonde voeding & beweging workshops,
blessurepreventie en blessurebehaneling zijn wij je graag van dienst.
Kortom, Atletiekvereniging de Liemers is dé vereniging om kennis te maken met atletiek en
loopsport. Als je jong bent, om je talenten te ontwikkelen en als je wat ouder bent,
om gewoon lekker sportief actief bezig te zijn!
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Kijk voor meer informatie op
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Ons goed opgeleide trainers corps zorgt ervoor met een uitgebreide warming-up, persoonlijke
en technische begeleiding, een verantwoorde opbouw van het trainingsprogramma en het
sporten in groepsverband dat je lekker bezig bent en al snel verbetering merkt.

