KAWA NO MURA
Judo Club
“7 keer gevallen is 8 keer opstaan”
Instapcompetitie Meerlo
Afgelopen zondag heeft eerste instapcompetitie van 2022 plaatsgevonden bij de judoclub
Meerlo. De jeugd heeft weer goed hun opgedane kennis van de trainingen kunnen toepassen
in de wedstrijd. We zijn erg trots op hun! De volgende competitie zal 13 maart in Lottum
zijn.

Wil jij coach worden bij de judo club KAWA NO MURA?
Afgelopen zondag heeft de instapcompetitie in Meerlo plaatsgevonden. Er waren helaas geen
ouders aanwezig die hielpen de kinderen te coachen. We zijn dus dringend 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 of stuur een bericht
aan Susanne tel. 06-21220509.

Workshop jureren!!! Wil jij leren jureren bij de judo club KAWA NO MURA
Datum:
Tijd:
Plaats:

11 maart 2022
19:00 tot 20:00uur
De Smetenhof

Tijdens de workshop wordt uitgelegd:
- Hoe het werkt achter de tafel met tellen/opschrijven.
- Gebaren van scheidrechter.
- Basisregels die gelden tijdens een wedstrijd.
Heb je interesse? Dan meld je aan. Stuur een mail
aan info@kawanomura.nl of stuur een bericht aan Marlijne tel. 06-40495577.

SOCIAAL-EMOTIONELE Weerbaarheidstrainingen kinderen groep 7 en 8!
De judoclub KAWA NO MURA biedt in groepsverband een weerbaarheidstraining voor
kinderen van groep 7 en 8 aan. Dit is een kortdurende, praktische en speelse training die
jouw kind helpt om meer zelfvertrouwen te krijgen en daardoor weerbaarder te zijn en voor
zichzelf op te komen.
Op woensdagmiddag 9 maart 2022 van 14:00-15:00 uur gaan we van start (locatie
Grubbenvorst). Maximale groepsgrote is 12 kinderen. 8 bijeenkomsten voor de prijs van
150,00€. Het gaat alleen maar door als er voldoende aanmeldingen zijn. Je hoeft niet lid van
de judovereniging te zijn. Je kunt je aanmelden tot eind februari 2022. Voor meer informatie
kijk dan snel op onze website: www.KAWANOMURA.nl.
Leden van de judoclub krijgen 50€ korting op de cursus. Wordt je lid van de judoclub, binnen 6 maanden,
dan krijg je 20% korting op de contributie en betaal je ook geen inschrijfgeld.

Kadoka Katatrainingen in Grubbenvorst, 5 maart 2022!
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.

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:
Groep 1, leeftijd 4-7 jaar:
Groep 2, leeftijd 8-9 jaar:
Groep 3, leeftijd 10-13 jaar:

De Smetenhof, gymzaal Lottum
17:00 - 18:00 uur
18:00 - 19:00 uur
19:00 - 20:00 uur

Zaterdagavond DAN-opleidingen:

Senioren:
Locatie:
Tijd:

Junior college lokaal JT02/JT12
Gebr. van Doornelaan 124 Horst
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

