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Beste eerstejaars,

In Nijmegen vallen jullie wat sport betreft met jullie neus in de boter. 
Het mooiste Universitaire Sportcentrum van Nederland, het Radboud 
Sportcentrum (RSC) biedt de keuze uit meer dan 80 verschillende 
programmaonderdelen. De ervaring leert dat er zowel voor de beginnende 
sporter als voor de ervaren rot een programma op maat is. En de sportkaart 
die het mogelijk maakt om van al dit moois te genieten, kost maar € 118,- 
voor een heel jaar, of € 17,70 per maand, als je je niet voor een heel 
jaar wilt vastleggen. Voor deze bedragen kun je alles doen wat je hartje 
begeert. Je kunt trouw blijven aan één sport, je kunt naar hartenlust van 
sport wisselen en je kunt zelfs meerdere sporten tegelijk doen. Als je 
een sport heel in het bijzonder ziet zitten, kun je je eventueel aansluiten 
bij een van de 38 studentensportverenigingen, die ook de mogelijkheid 
van wedstrijdsport bieden. Als lid van een vereniging betaal je naast de 
sportkaart ook contributie, maar die is over het algemeen fl ink lager dan 
bij een burgervereniging. De belangenbehartiger van de ongeveer 20.000 
studenten, die jaarlijks bij ons sporten, is de Nijmeegse Studenten Sport 
Raad (NSSR), die dit mooie informatieboekje heeft samengesteld. Zij rekent 
het net als het RSC zelf tot haar taken om elke student aan het bewegen 
te krijgen. Zij volgt daarbij het RSC kritisch, helpt het en organiseert zelf 
aansprekende evenementen. Laat alle informatie uit dit boekje tot je 
doordringen en besef dat je in je studententijd de unieke mogelijkheid krijgt 
om sport tot een vast bestanddeel van je leven te maken, zonder dat je dat 
noemenswaard in je portemonnee voelt. Gebruik deze mogelijkheid om als 
student een goede balans te creëren tussen lichaam en geest. En geniet 
simpelweg van het plezier dat sport en contacten in de sport kunnen bieden.

Ik wens jullie een prachtige studietijd toe in Nijmegen, dat al drie jaar op 
rij de titel van beste studentensportstad van Nederland heeft behaald, en 
hoop jullie veelvuldig in het RSC te mogen verwelkomen. We dagen je uit 
om samen met ons de grens op te zoeken. En er overheen te denken. Je 
bent nodig!

Rob Cuppen,
Directeur Radboud Sportcentrum

Voorwoord directeur RSC
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Beste student,

Welkom in Nijmegen! Ik durf je met zekerheid te vertellen dat je  hebt gekozen 
voor de gezelligste studentenstad van Nederland! Hier zul je een aantal 
fantastische jaren gaan beleven en wie weet blijf je er zelfs na je studententijd 
nog plakken. Naast alle kennis die je zult vergaren tijdens je colleges, 
werkgroepen en practica zul je erachter komen dat er nog zoveel meer mogelijk 
is in je studietijd. Nijmegen heeft namelijk een bruisend studentenleven dat je 
kunt gaan ontdekken en waar je jezelf nog veel verder kunt ontwikkelen! 

Sport is daarop geen uitzondering. Het is gezond voor zowel lichaam 
als geest en een uitstekende manier om je sociale netwerk uit te breiden. 
Nijmegen heeft namelijk het meest veelzijdige sportcentrum van Nederland, 
midden op de campus. Het Radboud Sportcentrum biedt namelijk meer dan 
80 verschillende sporten aan. Neem daar dus vooral een kijkje! Als student 
betaal je een schijntje voor een sportkaart waarmee je al deze sporten eens 
zou kunnen proberen. Verder is het Radboud Sportcentrum de thuishaven 
van bijna 40 studentensportverenigingen die stuk voor stuk de moeite waard 
zijn. Je ziet ze allemaal voorbij komen in dit boekje, dus blader het op een 
rustig moment eens door! De studentensportverenigingen leggen de focus 
uiteraard op de sport, maar het gezelligheidsaspect mag daarbij niet onvermeld 
blijven. Naast het feit dat je er in beweging kunt blijven, is het ook de ideale 
plek om sociale connecties op te doen! Afgelopen jaar heb ik als voorzitter 
van de Nijmeegse Studenten Sport Raad (NSSR) mogen zien hoe iedere 
studentensportvereniging beide aspecten aanbiedt. Ik raad ze dan ook iedere 
student aan!

Nogmaals, welkom in Nijmegen en geniet van je tijd hier! Kies vooral waar jij je 
goed bij voelt en doe waar je goed in bent. Zorg daarbij dat de studentensport 
op zijn minst onderdeel uitmaakt van je studietijd. Je zult er geen spijt van 
krijgen!

Namens het bestuur van de Nijmeegse Studenten Sport Raad,

Luuk Janssen
Voorzitter 2019-2020

Voorwoord NSSR
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Sportklimmen en boulderen winnen aan populariteit en zijn in 2021 
zelfs samen een olympische sport!  Deze  twee disciplines  liggen in het hart vanalle 
NijSAC’ers samen met alpineren en wandelen. In Nijmegen mogen wij gebruik 
maken van de klimwanden op het Universitair Sportcentrum. Daarnaast zijn er in
heel Nederland steeds meer indoor klim- en boulderhallen om te bezoeken.
Het liefst klimmen we buiten. Daarom organiseert de NijSAC klimweekenden
naar landen om de hoek. We klimmen veel in België en Duitsland, maar maken
ook reizen naar Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Italië. Hier
kun je je, te midden van een prachtige natuur, uitleven op de mooie rotsen. Bij
de NijSAC is er natuurlijk ook tijd voor borrels en leuke activiteiten. Daarnaast
biedt de NijSAC cursussen aan op het sportcentrum waar je alles over klimmen
kan leren. Dus ook de beginnende klimmer is bij ons aan het goede adres.
Ben je geïnteresseerd? Ga dan naar https://nijsac.info/nl voor meer informatie.

Nijmegen staat bekend als hardloopstad. Als je even door de stad loopt zal 
je het snel merken: je komt overal hardlopers tegen. Maar wil je meer dan 
alleen een rondje rennen door de stad? Word dan lid bij NSAV ’t Haasje, 
een van de grootste Studentatletiekverenigingen van Nederland. Met 130 
leden is NSAV ’t Haasje een gevestigde naam binnen de studentenatletiek. 
Voor onze trainingen beschikken wij over een mooie atletiekbaan (Sportpark 
Brakkenstein) op 5 minuten fi etsen van het sportcentrum. Hier worden de 
trainingen voor zowel de sprinters als de hardlopers en technische atleten
gegeven. Het niveau varieert van het nog nooit gezien hebben van een 
atletiekbaan tot studenten die al meerdere NK’s gelopen hebben. Naast 
het trainen gaan we ook met z’n allen naar wedstrijden, waaronder de vele 
Nederlandse Studentenkampioenschappen en vinden we het ook leuk 
om andere activiteiten te doen, zoals borrels, samen eten, activiteiten en 
clinics. Is je interesse gewekt? Geef je dan op voor de introductieperiode in 
september of kom gewoon een keer meetrainen! Kijk voor meer informatie 
op www.haasjeatletiek.nl.

Alpinisme: NijSAC

Atle  ek: ‘t Haasje
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Zin om te badmintonnen? Dan ben je bij Stuban op de juiste plek! Badminton 
je al jaren of heb je nog nooit een racket aangeraakt? Bij Stuban heb 
je gegarandeerd een sportieve en gezellige avond! Afhankelijk van het 
trainingsniveau kun je bij ons een of twee keer in de week trainen. Daarnaast 
is er de mogelijkheid tot het spelen van competitie in een van onze teams, 
variërend van 8e divisie landelijk tot 3e divisie. Ook is Stuban goed 
vertegenwoordigd bij verschillende (studenten)badmintontoernooien. Naast 
badmintonnen worden er gedurende het jaar ook diverse leuke (en altijd 
gezellige) activiteiten georganiseerd, waaronder een bowlingavond, barbecue, 
poolavond, crazy 88, kerstdiner, borrels, feeste  en nog veel meer! Kortom: 
zowel voor sportiviteit als gezelligheid moet je bij Stuban zijn! Lijkt het jou leuk 
om een keer mee te trainen of wil je meer informatie? Kijk dan op onze website 
www.stuban.nl of mail naar secretaris@stuban.nl. Het is altijd mogelijk om een 
paar keer vrijblijvend mee te doen. Hopelijk tot op onze training of activiteiten!!

Interesse om je basketball-skills te gebruiken binnen een leuke 
studentenvereniging? Of heb je nog geen ervaring op het basketbalveld maar 
zou je deze wel graag opdoen? Kom dan eens langs bij de trainingen van 
NSBV Trajanum, de studenten basketbalvereniging van Nijmegen. Trajanum 
is een bloeiende vereniging met meer dan 100 leden, verdeeld over mannen- 
en vrouwenteams. Naast fanatiek sporten staat gezelligheid bij ons hoog in 
het vaandel. Behalve trainingen en wedstrijden worden er dan ook jaarlijkse 
uitjes georganiseerd voor de hele vereniging. Onze verschillende commissies 
zetten zich vol enthousiasme in voor vele activiteiten, zoal clubborrels, het 
meedoen aan (inter)nationale toernooien en andere gezellige activiteiten. 
Daarnaast organiseert Trajanum elk jaar zelf een toernooi als afsluiting van 
het seizoen. Trajanum heeft op dit moment 3 dames- en 5 herenteams, die 
uitkomen op zowel regionale als landelijke niveaus. Naast competitieteams 
hebben we ook teams die alleen trainen. Hierdoor is er voor iedereen 
plek in een leuk team op het juiste niveau! Wil je meer informatie over 
onze vereniging of wil je een keer meetrainen? Kijk dan op onze website 
www.trajanum.nl of stuur een mailtje naar leden@trajanum.nl. Hopelijk tot snel!

Badminton: Stuban

Basketbal: Trajanum
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Kan jij goed volleyballen of voetballen? En vind je het geweldig om helemaal
los te gaan op de trampoline? Dan is Bossaball gegarandeerd een sport
voor jou! Bossaball combineert voetbal en volleybal met een leuke twist;
het wordt gespeeld op een enorm luchtkussen met een trampoline aan
iedere kant! Het doel van Bossaball? Je tegenstander op een zo stijlvolle
manier inmaken! Bossaball Student Connection Nijmegen (BSCN) is een
bescheiden, maar vooral een gezellige groep studenten die deze waanzinnige
sport wekelijks beoefent. Buiten het sporten om zijn we ook niet vies van
een gezellige activiteit, zoals een barbecue, spelletjesavond of borrel. Kijk
op onze website www.bossaballnijmegen.nl voor meer informatie of mail
naar bestuur.bscn@gmail.com voor al je vragen of om eens mee te trainen.
Kortom, lijkt het je leuk om een keer kennis te maken met Bossaball?
Schrijf je dan in voor het ticketuur aan het Radboud Sportcentrum of
train een keer meer op maandag- of donderdagavond. Hopelijk tot snel!

Vind je het leuk om te dansen? Zou je graag wat nieuwe moves leren of 
een nieuwe dansstijl uitproberen dan wat je gewend bent? Wij bieden 
verschillende dansstijlen aan: Modern-Jazz, Klassiek Ballet, Hiphop, 
Showdance en Stijldansen (Ballroom en Latin). Voor iedere stijl hebben we 
verschillende niveaus. Beginners, halfgevorderd en gevorderd komen voor 
in elke stijl en mocht je nou zin hebben in een extra uitdaging dan kun 
je auditie doen voor het Showdance Demoteam, Hiphop Wedstrijdteam, 
Spitzen (Klassiek Ballet) of Topklasse voor Stijldansen. Weet je niet 
zeker welk niveau je hebt of welke stijl je zou willen dansen? Dat is 
geen probleem! Je mag mee doen aan zoveel proefl essen (gratis) als 
je wil in september en februari. Naast danslessen bieden wij vele leuke 
activiteiten, borrels, workshops, gala’s en twee optredens, waarvan het 
eindoptreden heel spectaculair is in de Schouwburg in Nijmegen. Als je nog 
vragen hebt neem dan contact door een mailtje te sturen naar bestuur@
sdvndancefever.nl of kijk op onze website: www.sdvndancefever.nl 

Bossaball: BSCN

Dans: Dance Fever
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Vind jij het leuk om samen met je vrienden een potje te gamen? Neem dan 
eens een kijkje bij Dorans E-sports. Deze studentensportvereniging biedt 
haar enthousiaste leden wekelijkse trainingen om op een gezellige manier je 
favoriete e-sport beoefenen en we organiseren vele toernooien en activiteiten. 
Zo is er de maandelijkse borrel en activiteiten zoals poolen of barbecueën. Bij 
de wekelijkse trainingen worden League of Legends en Rocket League het 
meest gespeeld, maar alle games zijn welkom. Sinds afgelopen jaar wordt 
er ook om de twee weken een Super Smash Ultimate toernooi! gespeeld 
Naast een gezellige sportvereniging zijn we ook zeer actief in (inter)nationale 
competities zoals de Dutch College League, UEM en European Rocketeers 
Cup. Ook hebben wij onze eigen interne competitie die we streamen met 
casters op twitch.tv/doransesports. Lijkt dit je wel wat? Neem dan een kijkje op 
Dorans.nl of stuur een mailtje naar bestuur@dorans.nl voor vragen en meer 
informatie. Ook kan je langskomen bij onze open trainingen aan het begin van 
het jaar. Houd voor de precieze data onze facebookpagina of website in de 
gaten! 

BFrisBee2’s is de Nijmeegse Ultimate Frisbee Studentensportvereniging. 
Ultimate Frisbee is een snelle en spectaculaire teamsport. Je probeert de 
frisbee met je medespelers over te spelen zonder dat die de grond raakt 
of de tegenstander hem kan onderscheppen. Als het je dan lukt om de 
frisbee in de eindzone van de tegenstander te vangen, scoor je een punt. 
Ultimate Frisbee is een sport die in gemengde teams (mixed) gespeeld 
wordt, maar er bestaan ook open- en damesteams. Fair play staat centraal 
aangezien er geen scheidsrechter aanwezig is bij de wedstrijden. Onze 
vereniging neemt aan de nationale competities (mixed, open en dames) deel. 
De wedstrijden vinden 1 keer per maand plaats en we hebben teams van 
verschillende niveaus. Daarnaast organiseren we regelmatig activiteiten, 
zoals spelletjesavonden, borrels, workshops of excursies. Wil je onze leuke 
sport of vereniging beter leren kennen? Schrijf je in voor een Ultimate cursus 
bij het RSC. In de beginnerscursus leer je de verschillende worpen en 
besteedt je veel tijd aan partijtjes. In de vervolgcursus kan je je vaardigheden 
verbeteren en leer je ook wat tactieken. Voor onze leden is er ook nog een 
verenigingstraining op woensdag. Kijk op onze website www.frisbeenijmegen.
nl voor meer informatie of stuur een email naar info@frisbeenijmegen.nl.
 

E-Sports: Dorans

Ul  mate Frisbee: BFrisBee2’s
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Afgelopen jaar werd het Nederlandse handbalteam wereldkampioen in 
Japan. Ben jij onze volgende Estavana Polman of Tess Wester? Bij Ha-Stu 
helpen we jou je handbalvaardigheden te ontwikkelen, of je nu 0 of 15 jaar 
handbalervaring hebt. Met dames- en herencompetitie en trainingsleden 
op verschillende niveaus kan iedereen bij ons komen handballen. We zijn 
een studentensportvereniging die fanatiek sporten combineert met leuke 
activiteiten. Op dinsdag- en vrijdagavonden trainen we in het sportcentrum, 
waarna we de derde helft in het sportcafé spelen. In het weekend 
spelen we competitiewedstrijden en zingen we samen de teams naar de 
overwinning! Na ons beroemde Ha-Stu toernooi in februari struinen we in 
de lente de nodige andere toernooien af. Daarnaast maken we de stad 
regelmatig onveilig en organiseren we maandelijks leuke activiteiten zoals 
Sinterkerst, Foute Kroegentocht en het Legendarische Ledenweekend! 
De hele maand september is “Welptember”: een introductiemaand 
waarin we jou optimaal kennis laten maken met de vereniging. Dé ideale 
gelegenheid om te ondervinden of handbal en onze gezelligheid bij jou 
past! Natuurlijk geldt: alles kan, niets moet. Nieuwsgierig? Mail info@
hastu.nl, kom langs op de training of kijk op www.hastu.nl. Hopelijk tot snel!

Bij Apeliotes kun je kiezen tussen prestatie- of recreatief hockeyen. 
Apeliotes telt meer dan 450 leden die verspreid zijn over meer dan 20 
competitieteams.Deze teams spellen allemaal op een ander niveau, dus 
er zit altijd een team bij dat bij jou past! Alle teams trainen eens per week, 
behalve de prestatieteams. Zij trainen twee keer per week. Zondag betekent 
Matchday! Nadat onze leden hun eigen wedstrijd hebben gespeeld, blijven 
ze vaak hangen om te genieten van een biertje en wat andere wedstrijden. 
Maar dat is niet alles. Zondagavond gaat het feest door in Villa van Schaeck,
onze sociëteit. Deze avonden zijn vaak drukbezocht. Naast onze borrels 
op zondag, organiseert Apeliotes bijvoorbeeld ook toernooien, een 
ledenweekend en een gala. Bekijk onze website (www.apeliotes.nl) of onze 
Facebookpagina voor meer informatie. Hopelijk zien we je snel!

Handbal: Ha-Stu

Hockey: Apeliotes
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Ben jij goed met een stokkie en een paar ballen? Werd jij ook knettergek van 
die klasgenoten op de middelbare school die softball om zeep hielpen door 
geen bal te raken en het werpen om te toveren tot Jeu de Boules? Ben je er 
klaar voor om dat trauma eens en voor altijd te verwerken? Sluit je dan aan 
bij de NSSHV Radboud Rangers! Wij praktiseren zowel softbal en honkbal.
Wil je graag wedstrijden spelen? Wil je gewoon een keer per week op 
instagram kunnen zeggen dat je voet gezet hebt in het sportcentrum? Gaat 
het je alleen om de drankjes bij de maandelijkse borrels en de bezoekjes aan 
het sportcafé na de trainingen? Bij ons kun je het vinden! Als je interesse 
hebt, stuur dan een mailtje naar radboudrangers@gmail.com. De eerste drie 
trainingen zijn gratis!

Wil je sterker in je schoenen staan en jezelf leren verdedigen? De kracht 
van een ander leren gebruiken en zelfdiscipline ontwikkelen? Zanshin is een 
gezellige studentensportvereniging met een gezamenlijke passie: Jiujitsu. 
Jiujitsu is een Japanse zelfverdedigingskunst waarmee je in een paar 
seconden een aanvaller kunt controleren of uitschakelen. Wij trainen elke 
donderdagavond van 19:30-21:00 in de dojo van het Radboud Sportcentrum. 
Onze vereniging heeft leden van verschillende niveaus, van beginners (witte 
band) tot gevorderd (zwarte band). Tijdens de training wordt er veel van 
partner gewisseld zodat je iedereen leert kennen en ook met verschillende 
niveaus traint. De laatste 15-20 minuten van de les is er de mogelijkheid om 
te sparren.  We hebben ook een aangepast trainingsprogramma voor corona, 
waardoor we veilig kunnen trainen op 1.5m van elkaar zolang social distancing 
nodig is. Naast sport organiseert Zanshin ook sport- en sociale activiteiten 
zoals een jaarlijks kamp, fi lmavonden, spelletjesavonden of een drankje na de 
training in het sportcafé. Lijkt het je leuk om een keer mee te trainen? Mail dan 
naar: nsjvzanshin@gmail.com of bezoek onze website: www.nsjvzanshin.nl.

Honk- & So  bal: Radboud Rangers

Jiujitsu: Zanshin

10



NSJV Fudoshin is de Nijmeegse Studenten Judo Vereniging. Het is een
gezellige vereniging waar judo en plezier centraal staan. Fudoshin biedt
judo aan op elk niveau; judo voor de beginnende judoka tot judo voor de
wedstrijdjudoka en alles wat daar tussenin zit. Voor iedereen is er dus een
training op zijn of haar eigen tempo en niveau. Er zijn trainingen op de
maandag, woensdag en vrijdag. Dit alles wordt aangevuld op sportgebied met
seminars, uitwisselingen met andere judoscholen en studentenverenigingen
en interne competities die voor alle leden toegankelijk zijn. Daarnaast is
Fudoshin ook een echte studentenvereniging, compleet met borrels,
feestjes, spelletjesavonden en vele andere activiteiten. Enkele hoogtepunten
hiervan zijn bijvoorbeeld het Fudoshin kamp, NinjaNight en Nimma Noir. De
Fudoka’s zijn een hechte groep waar veel vriendschappen zijn opgebloeid
(en soms zelfs wat meer!). Wil je meer weten over onze vereniging of een
keer meetrainen? Kijk dan eens op www.nsjvfudoshin.nl of zoek ons op via
Facebook. Voor eventuele vragen of als je een keer een proefl  es mee wilt
draaien, kun je altijd e-mailen naar nsjv.fudoshin@gmail.com. Tot op de mat!

Nieuwe studie, nieuwe sport! Je studententijd is dé tijd om eens wat 
nieuws uit te proberen, en laat lacrosse hier nu bij uitstek geschikt voor 
zijn. Lacrosse, een teamsport afkomstig van de indianen, wordt zowel door 
mannen als vrouwen beoefend. Met behulp van je stick, met aan het uiteinde 
een head (‘netje’), speel je de bal over en probeer je te scoren in het goal 
van je tegenstander. Het spel is de perfecte combinatie tussen teamspirit, 
tactiek, en snelheid: lacrosse wordt ook wel de snelste sport op twee benen 
genoemd. Onze divisie wedstrijden vinden plaats op zondagen in andere 
Nederlandse studentensteden. Daarnaast zijn we ook actief buiten het veld, 
met een maandelijkse borrel en activiteit, zoals Bounzen, gala, paintball en 
een supergezellig verenigingsweekend! Kortom, wij bieden je de kans om 
een unieke sport te beoefenen met daarbij een hoop gezelligheid. Kom jij
een van onze teams versterken? Probeer lacrosse uit tijdens onze na-intro!
Meer info: www.nijmegenlacrosse.nl of mail naar secretaris@kannibalz.nl.

Judo: Fudoshin

Lacrosse: Keizerstad Kannibalz
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Wil je korfballen en een geweldige studententijd? Kom dan spelen bij dé 
studentenkorfbalvereniging van Nijmegen: NSKV SkunK! SkunK wordt ieder 
jaar groter en elk jaar komen er veel nieuwe leden bij. SkunK vertegenwoordigt 
alle korfbaldisciplines: gemengd korfbal, dameskorfbal en midweekkorfbal.  
SkunK speelt op zowel wedstrijd- als breedteniveau. Mocht je nog bij je 
thuisclub blijven spelen, dan kan je jezelf bij SkunK opgeven als trainingslid. 
Maandelijks neemt SkunK ook deel aan studententoernooien die door het 
hele land (en zelfs in het buitenland) plaatsvinden. Deze staan in het teken 
van gezelligheid en uiteraard korfbal. Verder worden er veel activiteiten 
georganiseerd, zoals kroegentochten, diners, borrels, barbecues, gala’s en 
SkunK-weekenden! SkunK verwelkomt iedereen, dus wil je niet korfballen, 
maar klinken deze activiteiten je goed in de oren? Dan kan je toernooilid 
worden bij SkunK. Voor meer informatie, check www.skunk-korfbal.nl en onze 
Facebookpagina ’NSKV SkunK’. Heb je zin om een keer mee te trainen of heb 
je een vraag? Stuur dan een e-mail naar nskvskunk@gmail.com . We zien je 
graag een keer bij een training of een activiteit!

N.S.K.V. Profectus is de studentenkrachtsportvereniging van Nijmegen. 
Binnen onze vereniging zijn zowel powerlifters als gewichtheff ers te vinden, 
maar er doen ook genoeg mensen aan algemene fi tness. Profectus biedt de 
mogelijkheid voor iedereen die hierin geïnteresseerd is om op wedstrijdniveau 
aan krachtsport te doen, maar we hebben ook genoeg leden die niet aan 
wedstrijden doen. Wij trainen twee keer (dinsdag- en donderdagavond) per 
week in een besloten ruimte met speciale halters, gewichten en racks. Er worden 
regelmatig seminars georganiseerd over voedings- en trainingsgerelateerde 
onderwerpen. Zo hebben wij vorig jaar een Deadlift seminar van een ex Wereld 
Record houder in de Deadlift georganiseerd. Aangezien onze vereniging nog 
maar een paar jaar bestaat, organiseren onze commissies ieder jaar weer 
nieuwe formele en informele activiteiten en is er nog veel mogelijk. Heb jij zin 
om in jouw studententijd jouw kracht of lichaam naar een nieuw niveau te tillen 
of om gewoon gezellig wekelijks samen te trainen, stuur dan een mailtje naar 
secretaris@profectus.nl en kom een keertje vrijblijvend langs bij onze training! 
Voor meer informatie kun je ook naar onze Instagram- en Facebookpagina (@
nskvprofectus) gaan of op onze website kijken: www. nskvprofectus.nl.

Kor  al: SkunK

Krachtsport: Profectus
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Wij van Kaizen zijn een gezellige, enthousiaste studentensportvereniging 
die de vechtsport Mixed Martial Arts (MMA) beoefent. MMA combineert 
technieken uit verschillende disciplines van de vechtkunst. Dit maakt het 
een gevarieerde vechtsport waarin je echt je eigen stijl kunt ontwikkelen. 
Naast de reguliere trainingen organiseren we seminars van professionele 
vechters en doen we zo nu en dan met de fanatieke leden mee aan grappling 
toernooien. Het is geen probleem als je nog geen vechtsport ervaring hebt; 
we beginnen ieder jaar opnieuw met de basisvaardigheden zoals een goede 
vechthouding en valbreken. Iedereen past zich tijdens de trainingen aan 
aan het niveau van zijn tegenstander. We trainen twee keer in de week. Op 
dinsdagen van 20:30 tot 22:00 uur en op donderdagen van 21.00 tot 22:30 
uur. Je kunt ons vinden in de dojo van het Radboud Sport Centrum. Zin om 
een keer mee te doen? Je bent altijd welkom om een proefl es te volgen! 
Voor meer info stuur ons een mail naar kaizennijmegen@gmail.com.

.

N.S.P.V. Lasya is DE studenten paaldansvereniging van Nijmegen. Ben je 
op zoek naar een nieuwe sport die zowel lenigheid als kracht combineert? 
Wij bieden trainingen voor zowel beginners, intermediate als gevorderden. 
Onze trainingen vinden plaats op maandag van 20:00 tot 21:00 voor 
beginners en van 21:00 tot 23:00 is er vrij trainen, op donderdag geven 
wij training van 21:00 tot 22:30. En op vrijdag vindt de training plaats van 
19:00 tot 22:00 voor intermediate/ gevorderd en aansluitend vrij trainen. 
Naast trainingen organiseren we ook maandelijks borrels en activiteiten. 
De activiteiten zullen soms paaldans gerelateerd zijn, zoals onze jaarlijkse 
fotoshoot, en soms puur en alleen voor de gezelligheid, zoals onze traditionele 
Sinterklaas activiteit. Naast dit alles geven wij als vereniging ook workshops 
en optredens aan externe partijen. Lijkt het je al leuk om lid te worden? Of 
wil je een avond vrijblijvend meetrainen? Mail naar info@lasya.nl of kijk op 
onze site www.lasya.nl! Voor slechts 30 euro ben je voor een jaar lid of voor 
18 euro een half jaar. Grijp nu je kans en word nu lid bij N.S.P.V. Lasya!

MMA: Kaizen

Paaldansen: Lasya
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Nijmeegse Studenten Sport Raad
De NSSR (Nijmeegse Studenten Sport Raad) is de sportkoepel van de 35 Nijmeegse studenten-
sportverenigingen. Onze voornaamste bezigheid is dat wij studentensport in Nijmegen willen stimul-
eren. Dit proberen we te bereiken door de belangen te behartigen van onze studentensportvereni-
gingen en die van 15.000 individuele sportkaarthouders. Dit doen wij door zelf sportevenementen 
te organiseren en subsidies te verstrekken aan studentensportverenigingen. Tevens hebben wij een 
zetel in de Universitaire Studentenraad van de Radboud Universiteit. De Universitaire Studenten-
raad  is het hoogste medezeggenschapsorgaan van de universiteit, die probeert problemen waar 
studenten tegenaan lopen, aan te pakken. Ook zitten we maandelijks aan tafel met de directeur van 
het sportcentrum, zodat we mogelijke problemen omtrent sport direct aan de kaak kunnen stellen. 
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het vormen en uitvoeren van het beleid van de NSSR. 
Voor het gevoerde beleid dient het Dagelijks Bestuur verantwoording af te leggen aan de Algemene 
Leden Vergadering en het SNUF. Dit gebeurt onder andere door het voorleggen van een jaarverslag, 
ons beleidsplan en het fi nanciële jaarverslag. Het bestuur van de NSSR bestaat uit zes enthousiaste 
studenten die zich een jaar lang inzetten voor het Nijmeegs studentensportleven. 

De NSSR organiseert jaarlijks een vijf sporttoernooien en het Sportgala en is mede-organisatie van 
Studentenwintersport. De toernooien zijn allemaal nagenoeg gratis en een sportkaart is niet vereist. 
De evenementen van de NSSR op een rijtje:

• Rackettoernooi
Bij dit toernooi wordt er gestreden in vier racketsporten, namelijk: tennis, squash, badminton en 
tafeltennis. Op dit toernooi zul je samen met een teamgenoot strijden in de verschillende rack-
etsporten tegen andere studententeams. Op de tennis- en badmintonvelden wordt er in dubbels 
gespeeld, terwijl je op de squashbanen en bij de tafeltennistafels individueel je vaardigheden kan 
laten zien.

• Teamtoernooi binnen
Tijdens dit toernooi wordt er gestreden in drie tot vijf verschillende binnensporten. Grijp je kans en 
doe mee aan dit competitieve toernooi, waarbij je het samen met je team zal opnemen tegen stu-
denten uit heel Nijmegen! Er zal basketbal, unihockey en zaalvoetbal worden gespeeld. Deelname is 
gratis en in teams tot maximaal acht personen.

NSSR
Nijmeegse Studenten Sport Raad
De Nijmeegse Studenten Sport Raad is de sportkoepel van de 38 Nijmeegse studentensport-
verenigingen en behartigt de belangen van meer dan 20.000 individuele sportkaarthouders. 
Hiermee is Njimegen één van de grootste studentensportsteden in Nederland. De NSSR zet 
zich inmiddels al 62 jaar in voor haar leden en probeert op die manier de studentensport in Ni-
jmegen alsmaar groter en beter te maken. De NSSR heeft dan ook als doel om studenten-
sport in Nijmegen te stimuleren en Nijmegen op de kaart te zetten als dé studentensportstad 
van Nederland. Daarnaast probeert de NSSR haar leden op alle mogelijke manieren in hun be-
hoeften te voorzien en haar invloed te vergroten bij verschillende partijen. Tevens is de NSSR 
subsidieverstrekker van de studentensportverenigingen en tot slot hebben wij een zetel in de Uni-
versitaire Studentenraad van de Radboud Universiteit. Dit is het hoogste medezeggenschapsor-
gaan van de universiteit en levert een bijdrage aan het beleid op de Radboud Universiteit Nijmegen. 

NSSR probeert de sportverenigingen ook op educatief gebied te ondersteunen. hierbij kun je denken aan 
het organiseren van thema-avonden, maar ook aan het geven van adviezen wanneer de verenigingen 
hierom vragen. Tot slot vindt elk jaar het Sportgala plaats. Tijdens het Sportgala komt heel studerend én 
sportend Nijmegen bij elkaar om met z’n allen te genieten van een mooie avond. Op deze avond worden 
tevens de Student-Sporters van het jaar bekendgemaakt; de sporters, trainers en  vrijwilligers   die geduren-
de dat jaar bijzondere prestaties verricht hebben,  worden dan nog eens extra  in het zonnetje gezet.

Wil jij op de hoogte blijven van al het nieuws en alle activiteiten van de NSSR? Volg ons dan op Facebook 
en Instagram (@nssroffi  cial), of bekijk onze website www.nssr.nl eens. We zijn er voor jullie, schroom 
dus niet met al je vragen en sportieve problemen bij ons aan te kloppen (bestuur@nssr.nl). Tot snel! 
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Nijmeegse Studenten Sport 
Raad
• Sportsnight
Heb je altijd al een keer willen basketballen met blacklights? Of durf jij te klimmen in het donker? Dan 
is dit je kans! Beleef sport op een compleet nieuwe manier tijdens de Sportsnight! Het Universitair 
Sportcentrum zal gevuld zijn met blacklights, discolampen, sporters, maar vooral ook duisternis. Het 
wordt een nacht waarin beleving en gezelligheid centraal staan. Iedere student kan meedoen met 
een team van 5-8 personen en de kosten zijn €10 per team.

• Back to School Tournament
Ga terug naar je schooltijd met trefbal, tamponhockey, bankenvoetbal enzovoort. De NSSR organi-
seert dit toernooi jaarlijks ten behoeve van de RAGweek. Het inschrijfgeld van twee euro per persoon 
komt volledig ten goede aan de goede doelen van de RAGweek. Teams mogen tussen de vijf tot acht 
personen bevatten.

• American Sports Tournament
De NSSR gaat de andere kant van de oceaan verkennen! Omdat we toch graag binnen de gren-
zen van ons kleine landje willen blijven halen we Amerika hierheen! Tijdens het American Sports 
Tournament maak je kennis met verschillende sporten met een Amerikaanse inslag zoals honkbal, 
lacrosse, ultimate frisbee, rugby, beachvolleybal en basketbal. Na een aantal korte oefeningen speel 
je een “echte” wedstrijd. Elk team bestaat uit 7 tot 11 personen, maar het is mogelijk om je met minder 
mensen in te schrijven.

• Sportgala en ‘Sporter van het Jaar’-verkiezing
Elk jaar vindt in december het Sportgala plaats. Dit gala heeft een feestelijk tintje, wat betekent dat 
er een feest met DJ zal zijn. Daarnaast vindt de ‘Sporter van het Jaar’-verkiezing plaats, waarbij  
succesvolle studentensporters in het zonnetje gezet. Het Sportgala was afgelopen jaar een groots 
succes met bijna 300 aanwezigen. 

• Studentenwintersport
De StudentenWintersport, ook bekend onder de afkorting StuWi, is het grootste studentenwintersport 
evenement van Nederland. Jaarlijks reizen er honderden studenten af naar een wisselend winter-
sportgebied om daar een superweek te hebben met een combinatie van wintersporten en feesten. 
Deze reis wordt volledig georganiseerd door studenten en de slogan luidt dan ook; ‘wintersport voor 

Toernooien & Evenementen
Campusrun
Tijdens deze unieke hardloopwedstrijd wordt er een parcours van ongeveer 4 kilometer afgelegd over ver-
schillende plekken van de campus van de Radboud Universiteit. Deze wedstrijd kun je voor jezelf lopen, 
maar ook voor je studievereniging en eigen opgezette team. Een unieke ervaring die je niet wil missen! 

Sportsnight
De Sportsnight is ons grootste toernooi! Heb je altijd al een keer willen sporten in blacklights? 
Durf jij verschillende sporten in blacklight te doen? Dan is dit je kans! Beleef sport op een com-
pleet nieuwe manier tijdens de Sportsnight! Het Radboud Sportcentrum zal gevuld zijn met 
blacklights, sporters, maar vooral ook duisternis. Het wordt een nacht waarin beleving en ge-
zelligheid centraal staan. Iedere student kan meedoen met een team van 5-8 personen.

Trefbaltoernooi
De NSSR gaat de tijd van de middelbare school herbeleven. Graag weer eens een goed potje trefbal 
willen spelen? Dit is je kans! Het Radboud Sportcentrum wordt omgetoverd tot een trefbalparadijs! 
Verschillende soorten trefbal komen aan bod en je kunt meedoen met teams van 5 tot 8 personen,

Sportgala en ‘Student-Sporters van het Jaar’-verkiezing
Elk jaar vindt in december het Sportgala palats en dit is altijd een groot succes aangezien 
er altijd zo’n 300-400 mensen aanwezig zijn. Daarnaast vindt de ‘Student-Sport-
ers van het Jaar’-verkiezing plaats, waarbij succesvolle studentensporters en train-
ers in het zonnetje worden gezet. Het Sportgala is ieder jaar weer een groot feest! 

Batavierenrace
De Batavierenrace is met 8.500 deelnemers ’s werelds grootste estafetteloop. Dit jaarlijkse even-
ement kent een unieke mix van mooie sportprestaties, sfeer, teamgevoel en studentenfeest. De 
start van de Bata vindt plaats in het centrum van Nijmegen, waarna er in 175 kilometer dwars door
Duitsland en de achterhoek naar de campus in Enschede wordt gelopen. De 175 kilometer zijn 
verdeeld in 16 mannen- en 9 vrouwenetappes, variërend tussen de 3 en 11 kilometer: er is dus voor 
ieder wat wils. Naast de 340 breedteteams, is er ook een echt topsportonderdeel: de Universiteits-
competitie. De NSSR stelt het Nijmeegse team samen en begeleidt dit team tijdens de Batavieren-
race. Heren die over een afstand van 5 km sneller lopen dan 17 km/u en dames die sneller lopen 
dan 14 km/u komen potentieel in aanmerking voor het team. Denk jij geschikt te zijn om een plaatsje 
in dit fanatieke gelegenheidsteam te veroveren? Stuur dan een mailtje naar batavierenrace@nssr.nl

 *Dit is een kleine selectie van onze activiteiten, voor alle activiteiten zie www.nssr.nl
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Jolly Jumper is de studentenrijvereniging in Nijmegen en bestaat al 
meer dan 40 jaar. We hebben momenteel ongeveer 80 leden en zowel 
beginners als gevorderden zijn er van harte welkom. Je kunt als lid mee 
doen aan verschillende gezellige en leuke activiteiten die Jolly Jumper 
organiseert. Zo organiseren we elke maandag rijlessen op Manege 
de Veluw in Ewijk. Verder gaan we naar verschillende maneges voor 
standritten, bosritten, westernlessen, springlessen en nog veel meer! 
We organiseren maandelijks een borrel in Cafe van Ouds. Daarnaast is 
het hoogtepunt van het jaar het JJ-weekend  Een weekend met zo’n 30 
actieve leden, vol gezelligheid, paarden en andere leuke activiteiten. 
Verder organiseren we één keer per jaar een Steden Ontmoeting (SO), dit 
is een wedstrijd met andere studentenrijverenigingen uit heel Nederland.
Als je geïnteresseerd bent, kunnen we je een proefl es aanbieden 
zonder ergens aan vast te zitten! Lijk het je wat of heb je nog vragen? 
Neem gerust contact met ons op door een mailtje te sturen naar info@
nsrvjollyjumper.nl. En neem een kijkje op onze website http://jj.ruhosting.nl

Houd jij van sporten, maar ben je ook op zoek naar een hechte vereniging? 
Phocas is al meer dan 70 jaar dé studenten roeivereniging van Nijmegen! 
Bij ons kun je topsporten op nationaal niveau met professionele 
begeleiding, óf je kunt een paar keer in de week roeien. Jij bepaalt dit 
zelf! Naast het sporten is natuurlijk ook gezelligheid heel belangrijk! We 
hebben twee vaste borrels per week en er worden regelmatig feestjes en 
activiteiten georganiseerd. Daarnaast zijn wij met ruim 500 leden één van 
de grootste en mooiste verenigingen in deze studentenstad. Kom tijdens 
de introductie langs op ons botenhuis (Oostkanaaldijk 1) en ervaar hoe 
het is om in een roeiboot te zitten! Verder organiseren wij eetacties waar 
we, onder het genot van een lekkere maaltijd, jullie meer kunnen vertellen 
over onze vereniging. Mocht je meer willen weten over onze introductie-
activiteiten kijk dan even op onze Facebook of op onze site www.
phocasnijmegen.nl. Voor vragen kun je mailen naar bestuur@nsrvphocas.nl

Paardrijden: Jolly Jumper

Roeien: Phocas
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Ben je groot, klein, dik, dun, groen, geel of iets anders? Dan willen we jou! Op het 
rugbyveld komen verschillende kwaliteiten van pas. Bij rugby is samenwerken 
en blind vertrouwen op je teamgenoten cruciaal. Daardoor is een rugbyteam 
een hechte eenheid, zowel op als naast het veld. Daarnaast siert rugby zich 
door het respect voor de tegenstander en de scheidsrechter. Dit uit zich ook 
in de traditionele ‘derde helft’, het samen met de tegenstander rugbyliederen 
zingen onder het genot van een biertje. Om deze en nog veel andere redenen 
houden we bij Obelix zo van rugby. Al sinds 1970 speelt de NSRV Obelix in 
het groen en geel en is een van de oudste sportverenigingen in Nijmegen. 
Het is een relatief kleine vereniging met actieve leden, borrels, (internationale) 
toernooien, een jaarlijkse buitenlandse rugbytrip en nog vele andere 
activiteiten! Zowel heren als dames trainen op dinsdag- en donderdagavond 
en spelen hun wedstrijden op zondagen. Kom een keertje meetrainen of neem 
contact op via: bestuur@nsrv-obelix.nl of volg onze Instagram @nsrvobelix! 

Wil jij een oer-Hollandse sport beoefenen? Kun jij tegen een beetje kou? 
Wil jij leren schaatsen en skeeleren of je techniek verbeteren? Houd je van 
gezelligheid? Word dan voor slechts €35,- lid van Lacustris, dé schaats- en 
skeelervereniging van Nijmegen. Lacustris is in de winter te vinden op ijsbaan 
Triavium in Nijmegen Dukenburg. Naast langebaanschaatsen is er ook de 
mogelijkheid marathon- en core-stability trainingen te volgen. In de zomer 
worden de schaatsen verwisseld voor skeelers of wielrenfi etsen. Daarnaast 
zijn er droogtrainingen die op core-stability en conditie focussen. De trainingen 
zijn toegankelijk voor ieder niveau, of je nu een snelheidsduivel bent of nog 
nooit op het ijs hebt gestaan. Mocht je zelf geen schaatsen of skeelers 
hebben, dan kun je deze bij ons lenen! Naast trainingen hebben wij regelmatig 
gezellige activiteiten zoals borrels, barbecues, spelletjesavonden, een open 
podium en een diner-rouler. Ook zijn er een aantal  trainingsweekenden en 
gaan we ieder jaar op trainingskamp in het buitenland. Wil je meer informatie, 
direct lid worden of een keertje meetrainen? Stuur dan een mail naar pr@
lacustris.nl of bezoek ons op www.lacustris.nl of www.facebook.com/lacustris/. 

Rugby: Obelix

Schaatsen: Lacustris
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Ooit al eens gedacht aan de mogelijkheid om te gaan schermen? Dat kan 
in Nijmegen! Bij schermen probeer je de tegenstander te raken zonder zelf 
geraakt te worden. Al snel voer je heftige duels, want je laat je toch niet 
zomaar geraakt worden? Onder druk zul je al snel meesterlijke tactieken 
leren bedenken om een treff er te kunnen landen en je tegenstander te slim 
af te zijn. De trainingen worden gegeven door onze enthousiaste en ervaren 
coaches, die de sport serieus nemen op zowel competitief als recreatief 
niveau. Naast de trainingen zijn er ook verschillende andere sociale 
activiteiten die de club organiseert, zoals borrels, lasergamen en poolen. 
Dus wil jij een nieuwe sport leren, vrienden maken en ze dan vervolgens steken? 
Meld je dan aan voor onze beginnerscursus. Al eerder geschermd? Meld je 
dan aan voor de B-cursus. Voor meer informatie kun je altijd mailen naar:
nssv.don.quichote@gmail.com.  l 

Hou je net als wij van squash en wil je graag een supersnelle racketsport 
uitproberen? Kom dan een keertje langs bij S.S.V. De Boosters! Iedere 
tweede woensdag van de maand houden we een Open Clubavond en 
kan iedereen bij ons langs komen om korte wedstrijdjes tegen onze leden 
en andere nieuwelingen te spelen. Zo kun je makkelijk achter komen 
of squash iets voor jou is. Ken je de sport al? Wij zorgen ervoor dat je 
snel en makkelijk nieuwe tegenspelers vindt! De Boosters biedt op twee 
dagen training aan voor alle niveaus. Verder is er de mogelijkheid om 
competitie te spelen. Natuurlijk draait het bij De Boosters niet alleen maar 
om hard trainen: door het jaar heen vermaken we ons ook met borrels, een 
Boostersweekend en nog veel meer activiteiten. Lijkt het je wat om een 
keer met ons de squashbaan op te gaan? Kom langs op de Open Club 
Avond, kijk op: www.deboosters.nl of mail naar: bestuur@deboosters.nl.

Schermen: Don Quichote

Squash: De Boosters
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Of je nu een adrenaline junkie bent en kickt op snelheid, hoge golven trotseren 
en vliegen of je het liever wat rustiger aan doet, deinend over de golfjes, zon 
op je gezicht, wind door je haren: windsurfen is er voor iedereen! Aeolus 
heeft haar surfspot aan de Kraaijenbergse Plassen waar regelmatig gechilled 
wordt, al dan niet met bbq of kampvuur. Ook wordt het één keer per jaar 
omgebouwd tot surff estival! Met onze eigen surfbus worden ook regelmatig 
tripjes gemaakt in binnen- en buitenland. Naast het surfen en de gezelligheid 
zijn er ook heel veel leuke activiteiten zoals wakeboarden, spelletjesavonden 
en een liftwedstrijd. Maar wat Aeolus écht uniek maakt, is de chille hangloose 
sfeer. Ieder voor- en najaar wordt er een beginnerscursus georganiseerd. 
Deelnemers leren in drie weekenden en een weekendje weg de basics van 
het windsurfen. Vervolgens ben je voor een half jaar lid en kan je onze sferen 
zelf komen proeven. Heeft dit jou enthousiast of nieuwsgierig gemaakt? 
Kijk dan op www.nssvaeolus.nl of neem contact op via: info@nssvaeolus.nl

Survival is een veelzijdige duursport waarbij je een loop-parcours
afl egt door bossen, akkers, weilanden en wateren. Tijdens deze looproute
door de Nederlandse wildernis kom je uiteenlopende hindernissen tegen,
van touwhindernissen tot boogschieten, ballastlopen, kanoën en meer.
Door de combinatie van het hardlopen met de verschillende hindernissen
zijn zowel uithoudingsvermogen als fysieke en mentale kracht onmisbaar. De 
survivalruns worden net zoals de trainingen bij NSSV FEL aangeboden op alle 
niveaus waardoor het niet uitmaakt of je een beginnende survivallaar bent of een 
ervaren atleet. Naast de trainingen en de wedstrijden zijn we ook een gezellige
vereniging en hebben we gedurende het jaar verschillende activiteiten, 
waaronder iedere maand een felle borrel. Wil je meer informatie bezoek 
dan eens onze website www. nssvfel.nl, de facebookpagina, Instagram 
of mail naar info@nssvfel.nl. Durf jij de strijd aan te gaan met jezelf? 
Wil je de gezelligheid van samen trainen met een vrijblijvend karakter? 
Dan is de survivalsport echt iets voor jou! Twijfel dan niet en mail om 
je aan te melden voor de open trainingen in september. Tot in de touwen!

Surfen: Aeolus

Survivalrun: FEL
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Zin om een balletje te slaan? Kom langs bij Akris, dé studenten 
tafeltennisvereniging van Nijmegen. Bij Akris spelen zowel beginners als 
doorgewinterde tafeltennissers, dus je kan altijd op je eigen niveau terecht. 
We trainen elke dinsdagavond van 18:30 uur tot 21.30 uur en op zondag 
spelen we vrij van 4 tot 6 uur. Na elke training doen we altijd een drankje 
in het sportcafé of onze stamkroeg We Gaan Beginnen. Daarnaast nemen 
we met meerdere teams deel aan de competitie van de tafeltennisbond: erg 
gezellig. Maar Akris is meer dan alleen tafeltennis. Ieder jaar gaan we met 
de vereniging een weekendje weg en maandelijks organiseren we gezellige 
activiteiten georganiseerd zoals poolen, kroegentochten en spellenavonden. 
Veel Akrissers spreken daarnaast ook buiten de vereniging af. Lijkt dit 
je wat? Kom dan een keer langs op de training of stuur ons een mailtje 
(nsttvakris@gmail.com). Voor meer informatie kan je ook op onze Facebook 
(NSTTVAkris) of onze website (nsttvakris.nl) kijken. Hopelijk tot snel!

N.S.L.T.C. Slow is dé studententennisvereniging van Nijmegen. Met 
ongeveer 350 leden zijn wij een van de grotere studentensportverenigingen 
van Nijmegen! Slow heeft op elk niveau veel te bieden. Naast 
de wekelijkse tossavond op dinsdag en de reguliere trainingen 
op donderdag, zijn er periodiek beginnerstrainingen voor leden 
die graag willen leren tennissen. Daarnaast is er een wekelijkse
conditietraining en zijn er selectietrainingen voor de gevorderde spelers 
onder ons. Hoewel tennis de insteek van de vereniging is, bieden 
wij ook tal van andere activiteiten aan. Zo is er onder andere het
jaarlijkse gala, de wintersport, het ledenweekend en nog veel meer! De 
combinatie van sportiviteit en gezelligheid staat bij N.S.L.T.C. Slow hoog 
in het vaandel. Dit blijkt vooral iedere dinsdag tijdens onze clubavond. Na 
de laatste tossronde wordt de tennisbaan verruild voor onze stamkroeg, 
waar Slowaken vaak nog tot sluitingstijd aan de bar te vinden zijn. 
Ben jij dus op zoek naar een sportieve en gezellige aanvulling op je 
studentenleven, maar heb je geen zin in een wekelijkse verplichting?! Dan 
is Slow iets voor jou! Meer informatie kan je vinden op www.slowtennis.nl.

Tafeltennis: Akris

Tennis: Slow
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Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of kun je maar niet kiezen voor 
één sport? Dan ben je bij Trion aan het juiste adres! Wij zijn een gezellige 
vereniging waar fanatiek trainen voor triathlons wordt gecombineerd met leuke 
activiteiten en een drankje op z’n tijd. Iedereen is welkom, van beginner tot 
ervaren triatleet. Op maandagavond is er hardlooptraining, op dinsdag- en 
vrijdagavond zijn de zwemtrainingen en op woensdagavond (april-september) 
is de fi etstraining. Daarnaast wordt er onderling vaak nog afgesproken om 
een lekker rondje te gaan fi etsen of (buiten) te zwemmen. Ook organiseren 
we diverse evenementen, zoals het trainingsweekend, de zwemloop en 
de Trion Triatlon. Nijmegen en omgeving is perfect geschikt om “onze” 
sporten te beoefenen. Zo fi etsen we vaak in de Ooijpolder, zwemmen we 
in Bisonbaai, Lentse Plas of Spiegelwaal en rennen we … eigenlijk overal! 
Mocht je het ook leuk vinden om in teamverband te sporten: er zijn drie 
damesteams in de eredivisie, eerste en tweede divisie en twee herenteams 
in de tweede en derde divisie. Kom snel kennismaken en ‘Tri before you die!’’

Turnen dat is toch voor lenige en sterke mensen? Nee joh! Bij KUNST, dé 

studententurnvereniging van Nijmegen, is iedereen welkom! Van beginner tot 
vergevorderd turn(st)er. Wij trainen iedere maandag- en donderdagavond in 
de prachtige turnhal genaamd ‘De SportQube’. Naast de reguliere trainingen 
in de SportQube is er op dinsdag een training in het Radboud Sportcentrum.  
Maar misschien heb je KUNST al voorbij zien vliegen! Wij hebben namelijk ook 
een spring- en demonstratieteam, dat bijvoorbeeld bij de vierdaagse van 2019 
twee demo’s heeft gegeven! Naast het turnen kun je bij ons ook meedoen aan 
verschillende activiteiten. Zo wordt er ieder jaar een weekend georganiseerd, 
hebben we iedere maand een hele leuke activiteit en een maandelijkse borrel. 
Ook worden er meerdere (landelijke) studententurnwedstrijden georganiseerd, 
waar je aan mee kunt doen, als je dat wil. Lijkt het je leuk om een keertje bij 
ons te komen kijken? Kom dan naar een van onze vrijblijvende open trainingen 
in september of februari of stuur een mailtje naar het bestuur. Aanmelden kan 
via een mailtje naar: bestuur@turnverenigingkunst.nl. Wil je meer informatie 
over onze vereniging, neem dan een kijkje op onze Instagram (nstv_
kunst), facebook of website www.turnverenigingkunst.nl. Hopelijk tot snel!

Triathlon: Trion

Turnen: KUNST
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SUFV Hot Shots is dé studenten unihockey/fl oorballvereniging van 
Nijmegen! Floorball is ontstaan in Scandinavië en een van de snelst 
groeiende sporten van Europa. Het is een snelle, dynamische teamsport 
die het midden houdt tussen ijshockey en zaalhockey. Je mag zowel 
stick als lichaam gebruiken om de bal te spelen en af te schermen. 
Zolang je eerlijk speelt, mag bijna alles. Daarnaast maken de boarding 
en de eenvoudige regels de sport snel en toegankelijk. Floorball is een 
prima manier om stoom af te blazen en je conditie te verbeteren. We 
trainen twee keer per week met de hele vereniging in het Radboud 
Sportcentrum. Daarnaast zijn we regelmatig te vinden in café de Fuik 
voor een borrel en vinden er diverse andere activiteiten plaats.  Wil 
je meer weten of een keertje komen trainen? Check onze website 
www.hotshotsnijmegen.nl en Facebook, of stuur een mailtje naar 
hotshotsnijmegen@hotmail.com, we zien je graag bij onze vereniging!

Ben jij student aan de HAN of Radboud Universiteit? Wil je graag (leren) 
voetballen bij de gezelligste voetbalvereniging van Nederland? Dan is 
NSVV FC Kunde iets voor jou! We hebben teams met voor ieder wat wils! 
Je kunt kiezen voor een competitieteam waarbij je traint en wedstrijden 
speelt, of een trainingsteam waarmee je één of twee keer per week traint. 
Daarnaast kun je bij de competitieteams kiezen voor prestatiegericht voetbal 
of vrijblijvend voetbal, er zijn namelijk selectieteams en recreatieteams. 
Gezelligheid staat voorop en met onze verschillende fantastische 
activiteiten zul je je team- en clubgenoten echt niet alleen op het veld 
zien. Voorbeelden van wat activiteiten zijn: een gala, diverse toernooien, 
een cantus en een bowlingavond. Dan hebben we het nog niet eens 
over de zondagen in ons Chalet en het clubblad wat elk jaar verschijnt. 
Interesse? Stuur een mailtje naar bestuur@fckunde.nl, dan komt er zeer 
snel wat meer informatie jouw kant op! Voor meer informatie kun je onze 
website www.fckunde.nl checken. Natuurlijk kun je altijd geheel vrijblijvend 
meetrainen met één van onze teams om te ervaren hoe leuk het is!

Unihockey: Hot Shots

Voetbal: FC Kunde
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NSVV Heyendaal is dé studenten volleybalvereniging van Nijmegen. De 
vereniging is opgericht in 1967 en telt nu ongeveer 220 leden waarvan een 
groot gedeelte actief is. Momenteel bestaat de vereniging uit 13 damesteams 
en 5 herenteams, met een niveau dat varieert van de 4de klasse t/m 2de 
divisie. Alle teams trainen op maandagavond in het Radboud Sportcentrum 
(RSC) of de Jan Massinkhal. Daarnaast trainen Dames 1 t/m Dames 3, Heren 
1 en Heren 2 ook nog op woensdagavond in het RSC. De wedstrijden worden 
gespeeld op donderdagavond en zaterdagmiddag. Maar er is natuurlijk veel 
meer dan alleen volleybal bij Heyendaal. Na de wedstrijden is er altijd tijd 
voor een drankje in ons stamcafé Café Daen aan de Grote Markt. Tevens 
organiseren we door het jaar heen veel verschillende activiteiten: borrels, een 
kroegentocht, Diner Rouler, Heyendaalweekend, en de steeds populairder 
wordende VVH toernooien Gras en Beach. Om dit alles te organiseren heeft 
Heyendaal een kern van zeer actieve leden. Ben je geïnteresseerd geraakt 
in onze vereniging en ben je naast een fanatiek volleyballer ook op zoek naar 
gezelligheid? Ga dan naar www.nsvvheyendaal.nl voor meer informatie.

Studentenvereniging N.S.W.V. Mercurius is een groep van meer dan 100
enthousiaste, gezellige studenten met een gezamenlijke passie: fi etsen.
Dit kan bij ons wielrennen of mountainbiken zijn, op verschillende niveaus.
De wielrenners scherpen op de maandagavondtraining hun techniek aan
onder leiding van twee ervaren trainers en rijden op donderdag het vaste
‘Mercuriusrondje’ in groepen van verschillende snelheden. De mountainbikers
zijn op dinsdagavond actief in de prachtige bossen van Groesbeek en
omstreken onder begeleiding van een getalenteerde trainer. In een
spannende clubcompetitie bestaande uit verschillende wedstrijdjes nemen
de Mercurianen het tegen elkaar op. Studenten uit andere steden worden
uitgedaagd tijdens de SWN Studentencups die voor iedereen toegankelijk
zijn. Mercurianen ontmoeten elkaar daarnaast ook regelmatig zowel op als
naast de fi ets. Iedere maand wordt er een gezellige borrel georganiseerd in
Bascafé en daarbuiten vindt er maandelijks een grote activiteit plaats, zoals
bowlen, zwemmen of deelname aan de Batavierenrace. Zowel in het voor- als
in het najaar vertrekken we met een groep naar de Ardennen, de Duitse Eifel
of een andere plek waar naast fi etsen ook aandacht is voor spel, feest en bier!

Volleybal: Heyendaal

Wielrennen: Mercurius
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Wil jij volgend jaar graag voetballen, ben je benieuwd naar voetballen in de 
zaal en ben je opzoek naar een actieve en gezellige vereniging? Dan is NSFV 
Morado CF dé plek voor jou! Morado CF is een goede combinatie van sport en 
gezelligheid. Onze 12 heren- en 3 damesteams komen uit op allerlei niveaus, 
van de Topklasse tot de 4 e klasse, waardoor er voor iedereen een geschikt 
plekje te vinden is. Trainingen en wedstrijden zijn doordeweeks, waarmee het 
eventueel prima te combineren is met veldvoetbal en je blijft ook nog eens 
topfi t! Naast de trainingen en wedstrijden zijn er maandelijkse borrels, houden 
we elk jaar een legendarisch ledenweekend en wordt er gestreden om het 
meterklassement in onze stamkroeg. Deze en nog meer activiteiten worden 
georganiseerd door allerlei leuke commissies. Hierin staat gezelligheid vaak 
centraal en het is tegelijkertijd een mooie plaats om organisatie ervaring op 
te doen. Lijkt je dit wat? Kom vooral een keer meedoen bij een training en 
ondervind of zaalvoetbal iets voor jou is! Voor meer info, kijk op Moradocf.nl 
of mail naar info@moradocf.nl

NSA Stabilo is de jongste studenten zweefvliegclub van Nederland. 
Zweefvliegen geeft je een gevoel van vrijheid, het luchtruim is van jou en 
jij bepaalt zelf waar je heen gaat. Als er thermiek is zijn er afstanden tot 
wel 1000km mogelijk! Met een kwartiertje fi etsen vanaf de campus sta je 
op vliegveld Malden waar wij bijna dagelijks vliegen. In samenwerking 
met de NijAC verzorgen wij een volledige opleiding tot zweefvlieger. Elke 
vlucht gaat een instructeur met je mee en leer je alle fi jne kneepjes van het 
vliegen. Meestal mag je na een paar maanden alleen vliegen! Uiteindelijk 
haal je je zweefvliegbrevet en mag je grote afstanden gaan vliegen, gaan 
kunstvliegen en passagiers meenemen. Dit alles voor slechts €850 per jaar. 
Voor dit bedrag kun je onbeperkt vliegen en gebruik maken van faciliteiten 
op en rondom het vliegveld, maar word je ook lid van een vereniging die 
leuke activiteiten organiseert voor haar leden. Op onze meevliegdagen is 
het mogelijk om mee te vliegen en te ervaren. Kijk snel op www.nsastabilo.
nl en maak kennis met een sport die toegankelijker is dan je denkt!

Zaalvoetbal: Morado

Zweefvliegen: Stabilo
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Waterratten opgelet! Hydrofi el is dé Nijmeegse zwem- en waterpolovereniging 
voor studenten. De combinatie van enthousiaste zwemmers en waterpoloërs 
maakt ons tot een unieke, gezellige studentensportvereniging. Onze zwem- en 
waterpolotrainingen vinden plaats op dinsdag- en donderdagavond in het Erica 
Terpstrabad. De zwemtak wordt vertegenwoordigd door elk niveau denkbaar: 
van beginneling tot ervaren competitiezwemmer. Gedurende ons seizoen 
worden vier NSZK’s (Nederlandse Studenten Zwem Kompetitie) georganiseerd 
door het hele land. Alle Nederlandse studentenzwemverenigingen nemen 
deel aan deze leuke weekenden, welke altijd worden afgesloten met een 
spetterend themafeest! De waterpolobranche is in zowel de regionale als 
nationale competitie actief met drie herenteams en vanaf komend seizoen twee 
damesteams. Naast de competitie bestaat ook de mogelijkheid om bij ons als 
reactief lid te trainen. Kortom, iedereen is welkom. Maandelijks worden ook 
activiteiten georganiseerd buiten het bad: gezellige borrels, bowlen, een cantus, 
ons eigen Hydrofi elweekend en een barbecue behoren tot het repertoire. Ben je 
nieuwsgierig? Meer informatie is te vinden op onze website www.hydrofi el.nl of 
stel je vraag aan het bestuur door een mail te sturen naar bestuur@hydrofi el.nl. 
Kijk ook eens op onze facebook: NSZ&amp;WV Hydrofi el. Hopelijk tot op het bad!

Stel je eens voor – het zonnetje op je bol, een biertje in je hand en de wind 
door je haren. Om je heen is alleen water, waardoor je je zorgen over dat 
tentamen volgende week allang bent vergeten. Het is moeilijk voor te stellen 
dat je vanochtend nog gestrest in college zat en nu aan het zeilen bent. Toch 
kan het! Om bij ons te kunnen zeilen, heb je geen enkele zeilervaring nodig. 
Of je nu nog nooit op een boot gezeten hebt of een ware zeilgod(in) bent, dat 
maakt niet uit. Je kunt zoveel leren als je wil! Je kunt ook wedstrijden met ons 
zeilen, zoals met andere zeilverenigingen in Nederland of op hoog niveau. 
Naast het zeilen zijn wij ook een gezelligheidsvereniging, met wekelijkse borrels 
in de Villa van Schaeck, jaarlijkse activiteiten als gala, kerstdiner en zeil- en 
gezelligheidsweekenden. Niets moet, alles mag! Ook kennen wij jaarclubs 
en disputen. Meer weten? Kijk op www.loefbijter.nl. Heb je zin om vrijblijvend 
een keertje te komen kijken? Neem dan contact op via bestuur@loefbijter.nl!

Zwemmen & Waterpolo: Hydrofi el

Zeilen: De Loe  ijter
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Uitgave: Nijmeegse Studenten Sport Raad
Samenstelling: Kelly Heidekamp
Eindredactie: Kelly Heidekamp

Like en volg de NSSR op Facebook en Instagram (@nssroffi  cial) om 
op de hoogte te blijven van de studentensport in Nijmegen! 

WWW.NSSR.NL

BESTUUR@NSSR.NL
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