
KAWA NO MURA 

Judo Club 
 

“7 keer gevallen is 8 keer opstaan” 
 

Start trainingen 

We willen graag alle judoka’s herinneren dat volgende week maandag (9 januari) de trainingen 

weer beginnen. We houden normale trainingstijden aan.  

 

Schaatsen  

Beste ouders, verzorgers en judoka’s🥋, 

Als extra activiteit gaan we vrijdag 6 januari 2023 om 18.30 schaatsen op de ijsbaan in Horst.  

De entree is normaliter 5.50€.  Omdat Rien als vrijwilliger bij de schaatsbaan werkzaam is 

krijgt hij een aangepast tarief en de kinderen zouden dan nog maar 4.5€ betalen. Door de 

goede inkomsten uit de acties betaalt de judoclub nog eens 2.5€ per kind. Dus, dat maakt 

dat je voor 2€ kunt komen schaatsen in Horst. (Je kan ook schaatsen huren als je geen 

schaatsen hebt). Dat kost dan wel extra en zijn voor eigen rekening.  

Jullie kunnen je aanmelden bij Rien  06-212293204 via whatsapp t/m donderdag 5 januari. 

Groeten Rien (wedstrijdcommissie) en bestuur KAWA NO MURA 

 

Ouder kind judo  

Binnenkort mogen alle judoka’s weer een ouder mee op de mat 

nemen!  

18 Januari voor de 11+ groep (op de woensdag) . 

20 Januari voor de 4-10 groep (op de vrijdag). 

Ben jij een ouder van een van onze judoka’s? Vergeet dan niet om in 

sportkleding te komen met lange mouwen en broek. We houden 

verder gewoon de normale trainingstijd aan van 18:30 t/m 19:30.  

Niet meer dan 1 ouder per kind 

 

Instapcompetitie  
We willen alle ouders herinneren dat op zondag 15 januari 2023 een 

instapcompetitie plaats vindt in Sevenum. Tijd: 09.30 - 12:30 uur 

 

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  

 


