
KAWA NO MURA 

Judo Club 
 

“7 keer gevallen is 8 keer opstaan” 
 

Een vol judoweekend voor Kawa No Mura 

Op zondag 12 maart 2023 vond in De Smetenhof in Lottum de instapstage plaats voor 

beginnende judoka’s onder 12 jaar. Ondanks dat de zaal niet groot is, konden de tientallen 

judoka’s van verschillende clubs en familie genieten van de wedstrijden. De judoka’s van onze 

club hebben laten zien dat ze graag op de mat staan en hun best doen. Eerder dit seizoen 

hebben al wedstrijden plaatsgevonden in Sevenum, Meerlo en Wanroij. Nu volgt er nog één 

finaledag, op 14 mei in Venray.  

  

Sommige judoka’s van de club hadden een extra druk judoweekend. Op zaterdag 11 maart 

hebben zij deelgenomen aan de Jeugd Judo Competitie Limburg in Velden. Het jongens -12 

team knokte voor wat ze waard waren en kwamen ondanks enkele afwezige teamgenoten 

(blessures en ziekte) een paar keer dichtbij een overwinning. Helaas eindigden de potjes 

allemaal in 3-2 in het nadeel van Kawa No Mura. Toch lieten ze iedere keer weer zien dat ze 

er stonden! Mooi om te zien hoe de teamgenoten elkaar aanmoedigden tijdens de partijen, dat 

is echt teamwork! 

 

Judokamp Kawa No Mura 

Waarschijnlijk zijn de meeste van jullie al op de hoogte; van 23 t/m 25 juni is het judokamp! 

Dit jaar wordt ook zeker weer ontzettend leuk en het weekend zit vol met interessante 

activiteiten, die we nog nooit eerder gedaan hebben. In de flyer, die jullie reeds ontvangen, 

hebben staat meer informatie. Tot binnenkort! 

 

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 

 



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

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

 


