
KAWA NO MURA 

Judo Club 
 

“7 keer gevallen is 8 keer opstaan” 
 

 

De Pieten op bezoek bij KAWA NO MURA  
Op vrijdag 2 december kwamen de Pieten op bezoek bij de 

judoclub KAWA NO MURA. Uiteraard hebben de Pieten ook 

flink meegedaan en aan het einde hebben de judokas ook nog 

iets lekkers mogen krijgen.   

 

 

Nieuwe sponsor bedankt! 
In het seizoen 2022-2023 ondersteund het “Autobedrijf Eric 

Keltjens” uit Lottum de judoclub KAWA NO MURA.  

Geweldig!!! 

 

We zijn ontzettend dankbaar voor de ondersteuning en 

betrokkenheid van al onze sponsoren in de judoclub.  

 

SUPER TROTS op onze judoka’s  

De JJCL groep van KAWA NO MURA 

Op zaterdag 29 november 2022 stonden enkele geselecteerde judoka's van KAWA NO MURA 

op de mat voor de JJCL (Jeugd Judo Competitie Limburg) ingeschreven met één team in de 

categorie jongens -12 werd er met goede moed en gezonde spanning afgereisd naar Velden. 

Het team van KAWA NO MURA moest in 5 gewichtsklassen strijden tegen 4 andere clubs. 

Zoekende naar het niveau voor deze competitie ervaarde onze judoka’s hoe het was om te 

winnen maar ook hoe het was om te verliezen. 

 

KAWA NO MURA vs Judo Kintsugi 2       3-2 

BV Herkenbosch vs KAWA NO MURA       4-1 

JC Brunssum vs KAWA NO MURA          2-3 

KAWA NO MURA vs Jigoro Kano Sevenum 2-3 

 

 

Alle judoka's kunnen terugkijken op een leerzame dag! 

Leerpunten worden meegenomen en er gaat weer hard 

getraind worden voor de volgende speelrondes op: 21 

januari(Echt), 11 maart(Velden), 1 april(Echt) en 14 

mei(Velden) waar onze judoka's aan de bak mogen. 

 

 
Trainingstijden 

Maandagavond: 

Wedstrijdgroep: (t/m 14 jaar) 

Locatie:  De Smetenhof, gymzaal Lottum 

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

 

Woensdagavond:  



Jeugdgroep 4: (vanaf 11+ 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 21:00 uur 

 

Vrijdagavond: 

Jeugdgroepen: 

Locatie:    De Smetenhof, gymzaal Lottum 

Groep 1, leeftijd 4-6 jaar: 17:00 - 18:00 uur 

Groep 2, leeftijd 7-8 jaar: 18:00 - 19:00 uur 

Groep 3, leeftijd 9-10 jaar: 19:00 - 20:00 uur 

Groepsindeling onder voorbehoud.  

 

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

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

 


