
daarna je in te schrijven, of om direct contact 
met de vereniging op te nemen.
 
De club = jij!
Studentensportverenigingen zijn er voor stu-
denten en worden geleid door studenten. Van 
de voorzitter tot de waterdrager, studenten to-
nen op ieder gebied initiatief en leiderschap. 
Ieder jaar wisselt het bestuur in zijn geheel en 
maakt plaats voor een groep nieuwe studen-
ten die waardevolle ervaring willen opdoen 
voor de toekomst. Behalve bestuursfuncties 
biedt een vereniging verschillende plaatsen in 
commissies, zoals voor sponsoring, een (inter-
nationaal) toernooi, clubblad, activiteiten en 
lustrum.

Het leiden van je club is een onvergetelijke 
ervaring. Je neemt al tijdens je studententijd 
beslissingen waarvan je dacht dat die voorbe-
houden waren aan oude wijze heren en dames 
in een net kostuum. Je gaat jezelf uitdagen, 
maakt vriendschappen voor het leven en ont-
wikkelt vaardigheden waarvan je het bestaan 

niet eens kende. Dus stap naar voren uit de 
massa en pak die kans om je te profileren als 
bestuurder.

Verbeter jezelf op het veld
Het SSC ondersteunt een SSV met materiaal, 
accommodatie en hoogwaardig gekwalificeer-
de trainers en coaches. Of een team of atleet 
op regionaal of (inter)nationaal niveau uit-
komt, het doel is altijd om jezelf te verbeteren. 
Samen met je team/clubgenoten en coaches 
zal je ontdekken dat je een vooraf ondenkbaar 

niveau kunt bereiken. De meeste verenigingen 
nemen deel aan competities georganiseerd 
door de grote sportbonden. Een aantal teams 
spelen in een aparte studentencompetitie. 
Door de jaren heen hebben onze teams en 
atleten vele regionale, nationale en internatio-
nale kampioenschappen, races, toernooien en 
prijzen gewonnen. 

The club = you
Student sports associations are for students 
and led by students. From the chairman to the 
bar staff, students show initiative and leader-
ship. Every year, the board makes way for a 
new group of ambitious young students who 
like to gain experience that will benefit them 
later in life. Besides board positions, each 
association also has various positions in com-
mittees, such as sponsoring, public relations, 
(international) tournaments, club magazine, 
activities and jubilee festivities. 

Leading your association is an unforgettable 
experience. You will have a head-start making 
decisions normally reserved for men or wo-
men in suits. You will challenge yourself, make 
friendships for life, and develop new-found 
skills. Stand out from the crowd and step for-
ward as a leader!

Better yourself on the field
The SSC supports each SSV by providing 
equipment, facilities and highly qualified trai-
ners and coaches. Whether a team plays at 
the regional level or at the (inter)national le-
vel, the aim is always to improve yourself. To-
gether with your association, team mates and 

coaches, you will discover that you can reach 
levels you thought were not possible. Most of 
our associations play in leagues organized by 
national sports associations. Some teams play 
in a specific student league. Throughout the 
years our teams and athletes have won many 
regional, national and international champi-
onships, races, tournaments and awards. 

Onze studentensportverenigingen (SSV’s) staan 
in het hart van de Eindhovense studentensport 
en het Studentensportcentrum (SSC). In sa-
menwerking met de Eindhovense Studenten 
Sport Federatie (ESSF) en het SSC bieden onze 
verenigingen een breed scala aan trainingen, 
wedstrijden en activiteiten; ongeacht je passie, 
kwaliteiten en niveau. Hoewel deelname aan 
wedstrijden en competitie een belangrijk onder-
deel is van sport op het SSC, kun je bij een SSV 
ook terecht om als trainingslid gewoon je condi-
tie- en fitnessniveau op peil te houden en alvast 
te proeven van het verenigingsleven.

Onderdeel zijn van een SSV is een perfecte 
manier om fit te blijven, nieuwe vaardigheden 
te leren, andere studenten te ontmoeten 
en natuurlijk biedt het een aangename 
onderbreking voor het studeren en projecten 
draaien. De SSV’s worden voor het grootste 
gedeelte geleid en bestuurd door studenten. 
Dus je kunt je favoriete sport beoefenen en 

tegelijkertijd je favoriete vereniging(en) helpen 
ontwikkelen. Met 37 verenigingen, variërend 
van teamsporten, adventure, watersport, vecht- 
en verdedigingssporten en duursporten, is er 
voor iedereen wat.

Haal het maximale uit jezelf en je studietijd en 
doe mee. Lid worden van een SSV betekent dat je 
tijd als Eindhovense student een onvergetelijke 
en waardevolle ervaring zal zijn!

Lid worden
Of je nu een nieuwe sport wilt proberen of 
verdergaat met je geliefde sport, onze SSV’s 
verwelkomen je om samen fantastische erva-
ringen te beleven. Bij praktisch alle verenigin-
gen kun je gedurende het hele collegejaar lid 
worden. De meerderheid van de clubs hebben 
beginnerstrainingen of introductiecursussen 
om nieuwelingen welkom te heten. Ben je een 
ervaren sporter, dan kun je vaak middenin het 
seizoen ook instromen bij een team. Het han-
digste is om mee te doen met een training en 

Our student sports associations (SSV) are at 
the heart of Eindhoven student sport and the 
Student Sports Centre (SSC). In cooperation 
with the Eindhoven Studenten Sport Federatie 
(ESSF) and the SSC our associations provide a 
huge range of opportunities to exercise, play 
and compete in sports, no matter what your 
passion, ability or level is. Although participa-
ting in matches is an important part of many of 
the sports at the SSC, associations also cater 
to students who may not wish to compete but 
want to train in a particular sport for health- 
and fitness benefits, and already sniff out life 
at a student sports association.

Getting involved in a sports association is 
an ideal way to keep fit, to learn a new skill, 
to meet people with similar interests, and to 
provide a welcome break from academic life. 
SSC sports associations are student-run and 
student-led, so you can play your sport as well 
as lead and develop your club. With nearly 37 

sport associations to choose from, ranging 
from team sports, adventure sports, water 
sports, martial arts and endurance sports, 
there is something for everyone!

Make the most of your time at the SSC and get 
involved. Involvement in SSC sports associ-
ations will ensure that your student life is an 
enjoyable and rewarding experience!

Become a member
Whether you want to try out a new sport or 
continue to practice a sport you are already fa-
miliar with, our SSV’s are always happy to wel-
come you and to create fantastic experiences 
together. You can join most sports associati-
ons at any time throughout the year. The ma-
jority of the clubs organise new member and/
or introductory training sessions. If you are 
an advanced athlete, then you can also join a 
team midseason. The easiest way to join up is 
to participate in a practice and then sign up or 
to contact the association directly.

Studentensportverenigingen

Student Sports Associations

“Ik wilde op sportief vlak iets nieuws 
proberen, een voor mij hele nieuwe 
sport: atletiek. Hier zat ik meteen op mijn 
plek. Asterix is een vereniging waarbij 
studenten serieus bezig zijn met sport en 
sociaal en gezellig naast de atletiekbaan 
zijn. Met talloze activiteiten, feestjes, en 
samen naar wedstrijden reizen, biedt een 
studentensportvereniging een hele mooie 
ervaring naast studeren. Je leert studenten 
op een hele andere manier kennen dan op 
je studie of bij een studievereniging.” 

– Marvin Arts 
 E.S.A.V. Asterix

“I wanted to try a different sport, and 
challenged myself with something new: 
athletics. I immediately felt at home. Asterix 
is an association where students take their 
sports very seriously, are very social and 
also like to have fun, too. With countless 
activities, parties and travelling together 
to competitions, you get to know other 
students in a completely different way than 
just through your study or in a student 
association.” 
 
– Marvin Arts 

 E.S.A.V. Asterix

“Als beginnend student wilde ik graag 
blijven hockeyen. Tijdens de eerste training 
klikte het meteen met mijn huidige team. De 
meiden waren superleuk, het hockeyniveau 
was goed, en na de training vertrokken we 
direct naar de stad om een drankje (of tien) 
te doen. Zondag is nu de beste dag van de 
week. Eerst een wedstrijdje spelen, daarna 
langs de lijn naar andere wedstrijden 
kijken, eten op de club en vervolgens de 
dag afsluiten met een feestje.” 

– Trudie Bosse 
Bestuurslid E.S.H.V. Don Quishoot

“As a new student, I wanted to keep playing 
hockey. During the first training, I felt an 
immediate click with my team. The girls 
were very fun, the level of hockey was good, 
and after the training we went straight to 
the city for a drink (or ten). Sunday is now 
the best day of the week. First we play in a 
competition and then watch another game 
from the sidelines, eat together at the club, 
and end with a party.” 

– Trudie Bosse 
Bestuurslid E.S.H.V. Don Quishoot

“Ik wilde niet meer heen en weer reizen voor 
voetbaltrainingen en –wedstrijden, dus 
was de stap naar E.S.V.V. Pusphaira snel 
gezet. Het eerste seizoen was zo leuk dat 
ik graag wat voor de verenging terug wilde 
doen en bestuur ben gaan doen. Tijdens dit 
jaar heb ik ontzettend veel leuke, moeilijke 
en onverwachte ervaringen gehad, zoals 
een sollicitatiegesprek leidden terwijl je er 
zelf nog nooit éen hebt gehad.“

– Jochem Meijer 
Penningmeester E.S.V.V. Pusphaira

“I didn’t want to keep traveling for football 
trainings and matches, so I quickly choose 
E.S.V.V. Pusphaira. The first season was so 
much fun that I wanted to give something 
back to the association, that’s when I 
became a board member. This year, I 
have had so many great, challenging and 
unexpected experiences such as leading 
interviews while never having had one 
myself.” 

– Jochem Meijer 
Penningmeester E.S.V.V. Pusphaira

“Mensen praten vaak over de kracht van 
sport en welk effect het kan hebben. Het 
gaat dan te vaak om winnen en verliezen. 
Bij een SSV kijken we naar de subtiele 
kant van sport, die van het kleine geluk. 
Van kameraadschap, pure liefde voor het 
spel en authentieke spelvreugde los van 
ieder gewin. En vaker wel dan niet, blijkt 
dat ook nog eens de formule om met 
een team een hoger niveau te bereiken.”  

– Raymond Starke  
Trainer/Coach E.S.Z.V.V. Totelos

“People often talk about the power of 
sports and the effect that it can have. 
Too often it’s about winning and losing. 
Within an SSV we look at the subtle side 
of sports by enjoying the little things, like 
companionship, pure love of the game, and 
the outpouring of authentic happiness with 
every win.  More often than not, this is the 
formula to bring a team to the next level.”   

– Raymond Starke  
Trainer/Coach E.S.Z.V.V. Totelos
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sciinfo@tue.nl
www.studentensportcentrumeindhoven.nl

  /SSCEindhoven
 /ssceindhoven
 /SSCEindhovenMovies

Student Sports 
Clubs

2021 / 2022ENG NL

EINDHOVEN STUDENT SPORT FEDERATION



Aerial Silks/Aerial Hoop 
S.P.V. Blue
www.spvblue.net spvblueeindhoven@gmail.com

Aikido
E.S.B.V. Samourais
www.samourais.nl bestuur@samourais.nl

Archery
E.S.H. Da Vinci 
www.eshdavinci.nl info@eshdavinci.nl

Athletics
E.S.A.V. Asterix 
www.asterixatletiek.nl info@asterixatletiek.nl

Badminton
E.S.B.V. Panache
www.esbvpanache.nl bestuur@esbvpanache.nl

Basketball 
E.S.B.V. Tantalus
www.tantalus-basketbal.nl tantalusbasketball@gmail.com

Board sports
E.S.S.V. Avalanche Boarders
www.avalancheboarders.nl email@avalancheboarders.nl 

Boxing 
E.S.K.V. Impact
www.eskvimpact.nl eskbvimpact@gmail.com

Brazilian Jiu Jitsu 
E.S.B.V. Samourais
www.samourais.nl bestuur@samourais.nl

Cheerleading
E.S.T.C. Twist 
www.estctwist.nl board@estctwist.nl

Climbing (alpinism, bouldering, robe climbing)

E.S.A.C.
www.esac.nl bestuur@esac.nl

Cycling
E.S.W.V. Squadra Veloce
www.squadraveloce.nl bestuur@squadraveloce.nl

eSports
E.S.E.V. Zephyr
www.esevzephyr.nl info@esevzephyr.nl

Fencing
E.S.S.V. Hoc Habet
www.hochabet.nl board@hochabet.nl

Football
E.S.V.V. Pusphaira
www.pusphaira.nl bestuur@pusphaira.nl

Futsal (indoor football)
E.S.Z.V.V. Totelos
www.totelos.nl bestuur@totelos.nl

Gliding
ZES
www.zweefvliegen.nu nieuweleden@zweefvliegen.nu

Golf
E.S.G.V. De Club
www.esgvdeclub.nl bestuur@esgvdeclub.nl

Gymnastics
E.S.T.C. Twist 
www.estctwist.nl board@estctwist.nl

Handball
E.S.Z.V. Oktopus
www.eszvoktopus.nl bestuur@eszvoktopus.com

Hockey
E.S.H.V. Don Quishoot
www.donquishoot.nl secretaris@donquishoot.nl

Horseback riding
E.S.R.V. Concorde
www.esrvconcorde.nl esrv.concorde@gmail.com

Ice-hockey
E.S.IJ.V. Icehawks
www.icehawks.nl info@icehawks.nl

Ice-skating
E.S.S.V. Isis
www.essvisis.nl bestuur@essvisis.nl

Judo
E.S.B.V. Samourais
www.samourais.nl bestuur@samourais.nl

Karate
E.S.B.V. Samourais
www.samourais.nl bestuur@samourais.nl

Kayaking
E.S.K.V. Okawa
www.okawa.eu bestuur@okawa.eu

Kickboxing
E.S.K.V. Impact
www.eskvimpact.nl eskbvimpact@gmail.com

Korfball
E.S.K.V. Attila
https://eskvattila.nl eskvattila@gmail.com

Mountainbike/Cyclo cross
E.S.W.V. Squadra Veloce
www.squadraveloce.nl bestuur@squadraveloce.nl

Outdoor sport/Survivalrun
All Terrain
www.allterrain.nl bestuur@allterrain.nl

PaalFitness
S.P.V. Blue
www.spvblue.net  spvblueeindhoven@gmail.com

Rowing
E.S.R. Thêta
www.esrtheta.nl intro@esrtheta.nl

Rugby
E.S.R.C. The Elephants
www.elephants.nl info@elephants.nl

Sailing
E.S.Z.V. Boreas
www.boreaseindhoven.nl bestuur.boreas@gmail.com

Sport Federation
ESSF
www.essf.nl mail@essf.nl

Squash
E.S.S.R.V. Quatsh
www.quatsh.nl bestuur@quatsh.nl

Strength Sports (general, strong (wo)man,powerlifting)

E.S.K.V. Odin
www.eskvodin.nl bestuur@eskvodin.nl

Surfing (wind and kite)
E.S.W.V. WETH
www.eswvweth.nl eswvweth@gmail.com

Swimming
E.S.W.Z.V. Nayade
www.nayade.nl  secretaris@nayade.nl

Taekwondo
E.S.T.V. Ilyeo
www.ilyeo.nl bestuur@ilyeo.nl

Table tennis
E.S.T.T.V. TAVERES
www.taveres.nl bestuur@taveres.nl

Tennis
E.S.T. Fellenoord
www.fellenoord.nl info@fellenoord.nl

Volleyball
E.S.V.V. Hajraa
www.hajraa.nl  bestuur@hajraa.nl 

Volleyball
V.V. Tamar
www.vvtamar.nl info@vvtamar.nl

Waterpolo
E.S.W.Z.V. Nayade
www.nayade.nl secretaris@nayade.nl

(snowboarding, skateboarding, 
longboarding, surfing and wakeboarding)

For more information about the Student Sports Associations you can contact the ESSF: mail@essf.nl
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