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Welkom op het Studentensportcentrum 
Eindhoven
Het Studentensportcentrum Eindhoven (SSC) vormt met ruim 13.500 

leden het hart van het Eindhovense studentenleven! Al 55 jaar 

genieten TU/e- en Fontys studenten, medewerkers en alumni hier van 

het grootste Eindhovense sportprogramma. Na werk en studie is het 

SSC de plek op de campus voor beweging, sport en ontmoeting.

Wij bieden 70 sporten, fitness en (speciale) cursussen onder 

begeleiding van gekwalificeerde (topsport)docenten. In onze 

uitgebreide faciliteiten kun je vrij sporten en bij onze 37 

studentensportverenigingen heb je de kans om sportief te schitteren, 

bestuurservaring op te doen en natuurlijk te genieten van het 

studentenleven. Al vanaf € 103,- per jaar kun je zeven dagen per week, 

vóór, tijdens of na college-uren sporten op het SSC.

SSC Sportprogramma: 400 lessen voor iedereen
Tennis, (zaal)voetbal, (beach)volleybal, judo, boksen, zwemmen, atletiek, schaatsen, 
cheerleading, fitness, squash, core class, body pump, pilates, aerial silks, capoeira, 
spinning, yoga, rugby, zumba… en nog veel meer. Het SSC heeft ca. 400 lessen per week. 
Als sportkaarthouder kun je deelnemen aan onze groepslessen door je via de website in te 
schrijven. Voor verenigingslessen hoef je je niet in te schrijven.* Alle lessen zijn in de sportkaart 
inbegrepen. Het maakt niet uit of je een beginner of een topatleet bent; onze lessen zijn voor alle 
niveaus. Ons complete lesrooster vind je op onze website.

Vrij sporten: work-out when you want
Natuurlijk kun je ook vrij sporten tijdens onze openingstijden. We hebben drie fitnesszalen, een 
zwembad, een Playground, vijf squashbanen en elf all-weather tennisbanen. Het zwembad heeft 
vaste tijden ‘vrij zwemmen’. Je kunt eenvoudig een baan of plek reserveren via onze website:  
Login  ‘Search’  type in betreffende faciliteit.

*  Lessen van de studentensportverenigingen staan enkel open voor studenten en PhD-studenten.

Contactpersonen

Openingstijden
Maandag – Vrijdag:  
7u30 - 24u00 
(sporten tot 23u00)

Zaterdag:  
8u30 - 21u00

Zondag: 
9u00 - 17u00



Fitness: samen jouw doel bereiken
Ons doel is om jou te helpen je doel te bereiken! We hebben drie modern ingerichte fitnesszalen 
en een outdoor Playground, waar je het hele jaar door, zeven dagen per week kunt fitnessen. 
In elke zaal kun je aan verschillende aspecten werken, zoals kracht en uithoudingsvermogen. 
Wil je op een andere leuke en efficiënte manier resultaat behalen, dan kun je ook deelnemen 
aan de verschillende fitness lessen zoals Urban Cross Training, Kettlebell & TRX en Synrgy 
HIIT. Daarnaast biedt SSC Fitness verschillende workshops en cursussen, Personal Training, 
en stellen we graag een persoonlijk trainingsschema voor je op.

  sscfitness@tue.nl          handdoek verplicht          schone binnenschoenen verplicht

Cursussen: ontdek en ga de uitdaging aan
Naast ons vaste lesrooster hebben we ook (intro)cursussen. In deze cursussen kun je de 
basis leren van een (nieuwe) sport. Voor de meeste cursussen vragen we een kleine bijdrage. 
Inschrijven voor deze cursussen kan via de SSC website: Login  Shop Courses. 

 Aerial Hoop/Silks
 Duiken
 Fitness 
 Golf

 Hardlopen 
 Ladies Fitness 
 PaalFitness
 Skiën 

 Snowboarden 
 Squash
 Tennis 
 Zwemmen

  ssccursus@tue.nl

Gezondheid: een vitale campus
Het SSC helpt graag je gezondheid te verbeteren en in stand te houden. Hiervoor bieden wij onze 
sportkaarthouders een aantal services en cursussen aan. Inschrijven/reserveren kan via onze 
website.

 Back on Track
 Fit Break Club
 Fysio Advies
 Lifestyle Course – Start me up!

 Mentale Sportcoaching 
 Massage (€20,- per 30 mins)
 ‘Revalidatietraining’
 RSI- Preventie

 Voedingscoach

  Manon van Lint: m.v.lint@tue.nl



Studentensportverenigingen: meer dan sport
Studentensportverenigingen (SSV) vormen het hart van de studentensport op het SSC. Als lid 
van een SSV kun je natuurlijk sporten, maar ook (bestuurs)vaardigheden ontwikkelen en nieuwe 
medestudenten ontmoeten. De SSC verenigingen zijn door en voor studenten. 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 word lid!

Aerial Silks/Aerial 

Hoop 

S.P.V. Blue www.spvblue.nl info@spvblue.nl

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

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

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

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

Board sports  
(snowboarding, 
skateboarding, 
longboarding, surfing 
and wakeboarding)

E.S.S.V. Avalanche 
Boarders

www.avalancheboarders.nl info@avalancheboarders.nl

Boksen E.S.K.B.V. Impact www.eskbvimpact.nl eskbvimpact@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

IJshockey E.S.IJ.V. Icehawks www.icehawks.nl info@icehawks.nl

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

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

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

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

Klimmen  
(alpinism, bouldering, 
robe climbing)

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

Korfbal E.S.K.V. Attila www.eskvattila.nl eskvattilla@gmail.com

Krachtsporten 
(general, strong  
(wo)man, powerlifting)

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

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.nl info@spvblue.nl



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

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

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

Schaatsen E.S.S.V. Isis www.essvisis.nl bestuur@essvisis.nl

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

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

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

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

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

Tafeltennis E.S.T.T.V. TAVERES www.taveres.nl bestuur@taveres.nl

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

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

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

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

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

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

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

Zaalvoetbal E.S.Z.V.V. Totelos www.totelos.nl bestuur@totelos.nl

Zeilen E.S.Z.V. Boreas www.boreaseindhoven.nl bestuur@boreaseindhoven.nl

Zweefvliegen ZES www.zweefvliegen.nu nieuweleden@zweefvliegen.nu

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

Sportcafé
Het SSC sportcafé is de plek waar sportkaarthouders voor en na het sporten samenkomen om 
te socializen en iets te drinken na een training. De hele dag door kun je hier terecht voor een 
drankje, een lekkere lunch, (gezonde) snack of avondmaaltijd, waaronder vegatarische en vegan 
gerechten. Belangrijke sportwedstrijden zenden we uit op groot scherm, waaronder WK-, EK- en 
Champions League voetbal, Grand Slam Tennis en wielerwedstrijden. Vanzelfsprekend hebben 
we studentvriendelijke prijzen in ons Sportcafé. 
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Indoor en outdoor faciliteiten
De SSC sportfaciliteiten op de TU/e campus behoren tot de meest vooraanstaande van Nederland 
en benadrukken de waarde die de TU/e en Fontys aan studentensport hecht.  

 All Terrain Constructie 
 Atletiekbaan (verlicht)
 Beachvelden (2)
- Boulderwand
 Dojo
 Fitnesszalen (3)
 Golf driving-range (verlicht)
 Gymnastiekzaal 
 Handboogbaan (outdoor)
 Hockeyvelden (2, verlicht)
 IJssportcentrum (400m baan + ijshockey)
 Klimmuur

 Klimtoren
 Playground
 Paalfitness studio
 Roeiloods
 Rugbyvelden (2, één verlicht)
 Spinning Theater 
 Sporthallen (3)
 Squashbanen (5)
 Tennisbanen (11, verlicht)
 Voetbalvelden (4 gras, 1 kunstgras)
 Zwembad (indoor, 25m)

Sportkaart: lid worden
Vanaf 1 september 2022 heb je een nieuwe sportkaart nodig en deze is geldig tot en met 31 
augustus 2023 (maand en 1e semesterkaart uitgezonderd). Met de sportkaart kun je deelnemen 
aan ons sportprogramma, cursussen, vrij sporten en gebruikmaken van de faciliteiten. 

Sportkaart aanschaffen
De sportkaart kun je op de volgende manier aanschaffen: 

TU/e en Fontys online: TU/e en Fontys studenten en -medewerkers kunnen eenvoudig via 
onze website een sportkaart aanvragen en meteen betalen met iDEAL. Voor TU/e medewerkers 
en -studenten fungeert de campuskaart (na betaling) als sportkaart. Fontys studenten en 
-medewerkers kunnen bij een eerstvolgend bezoek de sportkaart laten maken bij de SSC 
infobalie.

Andere sportkaarten infobalie: dagelijks van 09.00 – 22.00 uur kun je aan de SSC infobalie op 
vertoon van je ID en ‘bewijs van inschrijving 2022-2023’ (Studielink) de sportkaart aanvragen/
verlengen. Na PIN-betaling kun je meteen beginnen met sporten. 
 
De sportkaart is strikt persoonlijk |Graag altijd scannen bij binnenkomst, zo voorkom je een No Show!

Gelieve altijd schone (indoor)sportschoenen te dragen in  
onze faciliteiten.



Sportkaart na afstuderen
Na je afstuderen kun je rustig je studentenbestaan bij ons afbouwen en blijven genieten van het 
SSC. Hiervoor bestaan twee regelingen:

1 jaar regel: het eerste jaar na afstuderen kun je gewoon een sportkaart aanschaffen tegen het 
studententarief en lid blijven van een studentensportvereniging. Meer info over de voorwaarden 
kun je op onze website lezen.

Alumni (TU/e en Fontys): als alumnus kun je gebruikmaken van alle faciliteiten en deelnemen 
aan alle lessen, behalve de ‘verenigingslessen’. Meer info over de voorwaarden kun je op onze 
website lezen.

Partnerkaart
Partners van sportkaarthouders kunnen ook een sportkaart aanschaffen. Tegen hetzelfde 
tarief (Alumni uitgezonderd) kan je vaste partner ook deelnemen aan het lesprogramma 
en gebruikmaken van de faciliteiten. Bij het aanschaffen van de sportkaart dient de partner 
een bewijs van partnerschap te tonen (bv. trouwakte, samenlevingscontract, gezamenlijke 
bankrekening of -huurcontract).

Prijzen 2022/2023

Jaar
01/09/22 – 
31/08/23

1e Semester
01/09/22 – 
28/02/23 

2e Semester
01/01/23 – 
31/08/23

Maand

Studenten

TU/e | Fontys € 103 € 70,- € 82,- € 22,-

NL-universiteiten € 103 € 70,- € 82,- € 22,-

Externe HBO € 193,- € 125,- € 131,- € 30,-

Medewerkers

TU/e | Fontys € 125,- € 90,- € 100,- € 28,-

Alumni

TU/e € 205,- € 143,- € 155,- € 38,-

Fontys | 3TU € 272,- € 174,- € 199,- € 48,-

Kijk voor andere type abonnementen op www.studentensportcentrumeindhoven.nl


