
KAWA NO MURA 

Judo Club 
 

“7 keer gevallen is 8 keer opstaan” 
 

Kanjers clubacties 2021!   
De clubactie 2021 was een super groot succes. Heel veel kinderen hebben hun uiterst best 

gedaan en heel veel loten voor de club verkocht. Op vrijdag 28 februari 2022 gaan we deze 

judoka’s in het zonnetjes zetten.  

 

Clubkleding is binnen!   
Op 28 februari 2022 kan de reeds bestelde clubkleding tijdens de trainingen worden 

opgehaald. Ook bieden wij de mogelijkheid clubkleding aan te proberen en te kopen.  

 
Wil jij coach worden bij de judoclub  

KAWA NO MURA  
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die graag de kinderen 

tijdens de wedstrijden willen coachen. Heb je interesse? Dan 

meld je aan. Stuur een mail aan info@kawanomura.nl  

  
We doen het samen. Zonder vrijwilligers = geen vereniging.   
 

Dan-opleiding in Horst 
De dan-opleidingen zijn eindelijk weer van start gegaan. Elke zaterdag vinden de trainingen 

van 18:00-19:30 uur bij de Budo Club in Horst plaats. De kosten voor de trainingen worden 

halfjaarlijks afgerekend. Voor verdere vragen omtrent de dan-trainingen kunt u contact 

opnemen met +31 6 21220509 of info@kawanomura.nl. 

 

Kadoka Katatrainingen in Grubbenvorst! 
Thema: Nage no kata en Katame no kata. Op zaterdag 5 maart 2022 vinden de Kadoka 

Katatrainingen in Grubbenvorst in t’Haeren  plaats. Inschrijven kan tot 28 februari 2022 

via email Erik.klaessens@ziggo.nl. De kosten voor de training zijn 5€ per persoon.   

 

“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 
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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 

 

Gebruik sponsorkliks, bedankt! 
Via sponsorkliks kun de de judoclub KAWA NO MURA makkelijk sponsoren. 

Ga naar  www.sponsorkliks.com, als sponsordoel kies je dan de judovereniging Kawa No 

Mura. Klaar!  

Alvast heel erg bedankt! 

 

 
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 21:00 uur 

 

Vrijdagavond: 

Jeugd: 

Locatie:    De Smetenhof, gymzaal Lottum 

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

Groep 2, leeftijd 8-9 jaar: 18:00 - 19:00 uur 

Groep 3, leeftijd 10-13 jaar: 19:00 - 20:00 uur 

 

Zaterdagavond: 

Senioren: 

Locatie:   Junior college lokaal JT02/JT12   

Gebr. van Doornelaan 124 Horst 

Tijd:   18:00 t/m 19:00  uur 

 

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

6 21220509 facebook.com/KAWANOMURA of bezoek onze website 

www.kawanomura.nl  
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