
KAWA NO MURA 

Judo Club 
 

“7 keer gevallen is 8 keer opstaan” 
 

Herinnering: Jaarafsluiting jeugd - zaterdag 3 juli 2021 

Traditioneel houden we een jeugdpicknick om het judojaar officiel te beeindigen. Dit jaar op 

3 juli bij Roeffen Mart vanaf 14:30 uur. Vergeet niet je hiervoor aan te melden vóór zondag 

27 juni 2021. Stuur gewoon een mail naar info@kawanomura.nl.  

 

Clubkampioenschappen - vrijdag 9 juli 2021 

We gaan toch nog op vrijdag 9 juli de clubkampioenschappen houden! 

De exacte tijden en benodigde maatregelen zullen we binnenkort via de 

mail meededelen. Houd de mail in de gaten, omdat je je minimaal één 

week van te voren bij de trainer aangemeld moet hebben.  

 

Bestuursopleiding met succes afgerond 

We hebben weer een EXTRA stap gezet om de Judoclub te versteken. 

Keanu Ryan, Tim Hendrix en Susanne Ryan hebben de 

bestuursopleiding “ BESTUREN MET IMPACT” bij de KNVB ACADEMIE 

met succes afgerond. We zijn trots en blij met de inzet van de nieuwe 

generatie jonge bestuursleden.  

 

Zomerpauze 

Op 9 juli 2021 vinden de laatste jeugd trainingen plaats voor dit seizoen. Dit heeft te maken 

met de beschikbarheid van de trainers. De trainingen voor de jeugd beginnen weer op 

woensdag 8 september 2021 voor de wedstrijdgroep en op 10 september 2021 voor de 

normale jeugdtrainingen.   

  

“Gun je kind Judo” Campange JBN (Judo Bond Nederland) 

Hoewel judo een vechtsport is, is het vechten dat kinderen in de dojo leren een vorm van 

voorbereiding op vele uitdagingen in het latere leven.  

 

Judo leert: 

- Verantwoording nemen voor succes en falen 

- Het ontwikkelen van discipline 

- Goede manieren 

- Punctualiteit  

- Kracht  

- Uithoudingsvermogen 

- Doorzettingsvermogen 

- Taaiheid 

- Zelfvertrouwen 

- Zelfcontrole 

- Voor jezelf opkomen 

 

 

mailto:info@kawanomura.nl


Judo leert kinderen vele levenslessen en ontwikkelt sterke karaktereigenschappen die van 

dienst kunnen zijn gedurende de tienerjaren en de weg naar volwassenheid. 

 

“Het winnen van een kampioenschap is een tijdelijke vooruitgang, maar een beter persoon 

word je levenslang” 

- Mark Lonsdale 

 

 

Trainingstijden 

Woensdagavond:  

Wedstrijdgroep: (t/m 14 jaar) 

Locatie:  t’Haeren, gymzaal Grubbenvorst  

Tijd:  18:30 t/m 19:30 uur 

Senioren: 

Locatie:  t’Haeren, gymzaal Grubbenvorst  

Tijd:  19:30 t/m 20:30 uur 

 

Vrijdagavond: 

Jeugd: 

Locatie:    Smetenhof, gymzaal Lottum 

Groep 1, leeftijd 4-7 jaar: 17:00 - 18:00 uur 

Groep 2, leeftijd 8-10 jaar: 18:00 - 19:00 uur 

Groep 3, leeftijd 11-13 jaar: 19:00 - 20:00 uur 

 

Voor verdere vragen omtrent judotrainingen/ proeflessen bel of app +31 6 21220509 

facebook.com/JudoclubLottum of bezoek onze website www.kawanomura.nl  

 

 

 


