
 

 

Van harte Welkom bij de judoclub KAWA NO 

MURA  
 

Dit is het informatieblad met de belangrijkste informatie voor nieuwe leden.   
  

Trainingen  

Groep  Tijdstip  locatie  

Groep 1 (Leeftijd 4-7)  Vrijdag, 17:00 - 18:00  De Smetenhof, Lottum  

Groep 2 (Leeftijd 8-9)  Vrijdag, 18:00 - 19:00  De Smetenhof, Lottum  

Groep 3 (Leeftijd 10-14)  Vrijdag, 19:00 - 20:00  De Smetenhof, Lottum  

Wedstrijdtrainingen  Woensdag, 18:30 – 19:30  ’t Haeren, Grubbenvorst  

Senioren  ( 15+)   Woensdag, 19:30 – 21:00  ’t Haeren, Grubbenvorst  

Voor deelname aan de trainingen wordt de volgende kleding verwacht  

 Schoon judo-pak  

 Vrouwen/ meisjes dragen een wit T-shirt onder het judo-pak 
 Heren/ jongens dragen normaliter geen T-shirt onder het judo-pak 
 Slippers om naar de mat te lopen  
 Schone voeten  
 Geknipte nagels  
 Haaren moeten gevlochten of gebonden zijn  
 Oorbellen verwijderen of afplakken  
 Geen sierraden dragen  

Tijdens de trainingen wordt er verwacht dat mensen zich houden aan de gedragscode welke 

op de website zijn terug te vinden.  

 
Vóór de trainingen:   

 Graag in de kleedkamers omkleden en alle persoonlijke items onder in de 

kleedkamer bewaren.   

 Oorbellen verwijderen of afplakken  
 Geen sierraden dragen  
 Alleen met slippers de gymzaal binnen komen  



 Geen schoenen vóór de gymzaal neerzetten  
 Ouders willen we vragen de schoenslofjes aan te doen  

  
Na de trainingen:  

 Graag de kleedzaal weer netjes achterlaten.  

 Ouders willen we vragen de schoenslofjes weer in het bakje terug te leggen.   
 Op de trainingslocaties zijn omkleedlokalen en douches voor na de training.  

De judoclub KAWA NO MURA is niet aansprakelijk voor verloren of gestolen persoonlijke 

items/ onderwerpen (zoals bijvoorbeeld mobiel telefoon of anders).  

Matten “Veel handen maken licht werk”.   
Er wordt een schema gemaakt. Hier staat wanneer welke ouders de matten moet komen 

leggen, schoonmaken of opruimen.   
 

Matten leggen:   

 De matten worden door de ouders van de kinderen uit de 1e groep gelegd. Ben je aan 
de buurt? -> Graag om 16:45 uur aanwezig zijn om te matten te leggen.  

Matten schoonmaken:  

 Hygiëne is zeer belangrijk. 2 x per jaar moeten de matten in Grubbenvorst en in 

Lottum schoongemaakt worden. De ouders van 2e groep worden gevraagd hierin mee 
te werken.  Informatie volgt. 

Matten opruimen:  

 De matten worden door de ouders van de kinderen uit de 3e groep opgeruimd.  Ben 
je aan de buurt? -> Graag om 20:00 uur aanwezig zijn om te matten te leggen 

Judo-pak:  

 Als je ene nieuw judo-pak nodig hebt dan kan dit via de trainer besteld worden.   
 Je kunt natuurlijk altijd ook via bol.com of marktplaats ect. een judo-pak kopen.  

Wedstrijden:  
Als je mee wilt doen met de wedstrijdtrainingen kan dit via Paul Maaskant worden 

besproken aan deze extra training zijn wel extra kosten (60 euro) verbonden.   

 

Aanmelden wedstrijden:  
Door het gehele jaar door vinden diverse wedstrijden plaats. Hiervoor moeten de judoka's 

aangemeld worden. Bij vragen kun je altijd met de trainer contact opnemen.   

 

Lidmaatschap bij Judo Bond Nederland, JBN  
De Judo Bond Nederland (JBN) is de overkoepelende organisatie in Nederland voor de 

sporten aikido, jiujitsu en judo. De JBN behartigt de belangen van alle aangesloten leden, 

zowel clubs als individuen.   
De judoclub KAWA NO MURA is verplicht alle judoka's bij de JBN aan te melden. Er moet 

vervolgens ook een contributie bij de JBN betaald worden. Bij vragen kun je altijd contact 

met de trainers of bestuursleden opnemen. Kijk ook op de website van de 
JBN.  https://www.jbn.nl/  

 

https://www.jbn.nl/


Contributie KAWA NO MURA 
De hoogde van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van de judoka. Voor meer info 

kijk dan ook op: https://www.kawanomura.nl/html_nl/home.php 

 

Opzeggen lidmaatschap bij KAWA NO MURA: We willen je vragen graag vóór eind van de  
lopende seizoen schriftelijk jouw lidmaatschap via info@kawanomura.nl op te zeggen.  

NB. Vergeet niet ook nog de lidmaatschap bij de JBN op te zeggen.  

 

Ziekte  
Als je een keer niet kunt komen trainen door ziekte moet je je rechtstreeks afmelden bij je 

trainer en niet via de algemene appgroep. Als je niet helemaal fit bent kun je contact op 
nemen met de trainer om te kijken of het mogelijk is dat je meedoet of niet. Voor de rest 

gaan we ervan uit dat je zelf nadenkt over het wel of niet gaan trainen om elkaar te 

beschermen tegen ziektes (Covid, griep, kinderziektes ect.) ben hier dus alert op.  

 
Contact informatie  

Functie  Naam  Contact  

Trainer  Peter Beurskens 5e dan  06-22435780 

Trainer  Paul Maaskant 5e dan  06-24912788 

Assistent-trainer  Marlijne von der Heide    

Vertrouwenscontactpersoon  Anoeska Heinemanns   06-13167710 

Voorzitter  Susanne Ryan   06-21220509 

  

WhatsApp:  
Als judoclub houden we op verschillende manieren contact met de leden. Zo is er voor elke 

trainingsgroep een eigen WhatsApp groep. Alle relevante informatie voor alle leden wordt via 

de app en/of mail verstuurd. Ook krijgen de leden tijdens de training een briefje mee. (Het is 

niet de bedoeling de algemene appgroep voor persoonlijke mededelingen te gebruiken, dit 

i.v.m. de AVG en app-overlast).   

  
Veel informatie is ook terug te vinden op de website: https://www.kawanomura.nl/  
  

Activiteiten:  
Activiteiten  Periode  Contact persoon  

Picknick jeugd  september  Monique Sorree  

BBQ senioren  september  Monique Sorree  

Sinterklaas  november/ december  Monique Sorree  

Pasen  maart/ april  Monique Sorree  

Kamp jeugd en senioren  juni/ juli  Monique Sorree  

  
De sinterklaas en de paasactie worden geheel door de club verzorgd. Voor alle anderen 

activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd. De deelname aan de activiteiten is niet 

verplicht.  

 

Acties:  
Als club organiseren we enkele acties waarbij we de hulp van leden vragen. Als je wilt helpen 

of vragen hebt over een actie kun je deze natuurlijk altijd stellen. Voordat de actie begint 

wordt extra informatie hierover naar alle leden verstuurd.  

Actie  Periode  Contactpersoon  

Grote Club actie  Oktober  Monique Hendrix  

Speculaas actie  November   Monique Hendrix  

Worsten actie  Februari  Monique Hendrix  

Oud papieractie    Monique Hendrix  

  
  
We danken je voor jouw vertrouwen in onze judo club KAWA NO MURA. 

https://www.kawanomura.nl/html_nl/home.php
mailto:info@kawanomura.nl
https://www.kawanomura.nl/


 

Met Budo-groet, 

Bestuur KAWA NO MURA 


