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Topsporthuis voor studenten in Johanna
In het gloednieuwe studentencomplex Johanna wonen straks vijf Utrechtse topsporters.
Studentenhuisvester SSH en VSU Topsport werken samen aan een goed klimaat voor studenten die
naast hun studie topsport beoefenen. De Lifestyle Coach van VSU Topsport ondersteunt de topsporters
bij het doorlopen van hun sportcarrière, de SSH verzorgt de woonruimte.
Studentenhuis voor topsporters
De SSH stelt een studentenhuis met vijf kamers beschikbaar in het
nieuwe studentencomplex Johanna. Dit studentenhuis is bedoeld
voor studenten met een officiële NOC*NSF-topsportstatus. De vijf
topsporters die hier gaan wonen blinken uit in hun sporten atletiek,
hockey en schaken. Naar verwachting krijgen de studenten in
september de sleutel van hun gloednieuwe kamer.
Waarom een topsporthuis
Deze studenten hebben een ander dagritme dan de gemiddelde
student. Zij hebben een intensief dagschema waarin zij hun topsport
combineren met hun studie. Wonen met andere topsporters, die ook
te maken hebben met een strak schema, biedt meer structuur en
rust. Dit ondersteunt de studenten in een succesvolle studietijd en
topsportcarrière. Voor topschaakster Rosa (studenten psychologie, 18
jaar ) is het ideaal dat het studentencomplex een supersnelle
internetverbinding heeft: “Voor mijn sport train ik niet fysiek, maar
met name op mentaal vlak. Ik train dus veel online en ik skype
regelmatig met mijn coach.” Volgens Rosa zijn studenten die aan
topsport doen veel serieuzer dan ‘normale’ studenten. Hockeytalent
Kyra (18) is het daarmee eens: “Ik moet er niet aan denken om in
een studentenhuis te wonen met feestende huisgenoten. Hartstikke
fijn om met andere topsporters samen te wonen die dezelfde
prioriteiten hebben als ik. En die bovendien allemaal andere sporten
doen, we kunnen veel van elkaar leren!”
Over Johanna
Het studentencomplex Johanna is gevestigd aan de Bisschopssteeg in Utrecht Science Park en telt 19 verdiepingen.
Vanaf augustus wonen hier 655 studenten. De afgelopen maanden werd de gevel bekleed met blauw-witte tegels van
Koninklijke Tichelaar in Makkum. Het resultaat is spectaculair: het gebouw is één geworden met de wolken!
Over VSU Topsport
VSU Topsport maakt gebruik van een groot faciliteiten- en onderwijsnetwerk om een optimale begeleiding te kunnen
bieden aan topsporters en talenten. Daarnaast kunnen talentvolle sporters in aanmerking komen voor de topsportpas
en gebruikmaken van het Sporttalentenfonds. Ook biedt VSU Topsport ondersteuning aan topsportverenigingen,
kernsportverenigingen en talentencentra.
Over de SSH
De SSH (Stichting Studenten Huisvesting) is landelijke specialist in studentenhuisvesting en verhuurt ruim 19.000
kamers en woningen in de regio Utrecht, Amersfoort, Maastricht, Tilburg, Rotterdam, Zwolle en Groningen. Sinds
1956 maken wij ons hard voor goede en betaalbare woonruimten voor studenten en bijzondere groepen jongeren.

Heeft u vragen over dit bericht? Neemt u dan contact op met de Yvonne Mureau van de VSU via y.mureau@sportutrecht.nl of via telefoon
(06) 236 32 955.

