
ORANGE LIONS ACADEMY

De ambitie van de Orange Lions Academy is een toonaangevend Europees opleidingsinstituut te wor-
den voor de mannen. Binnen de Academy worden talentvolle sporters opgeleid voor de Europese 
en Amerikaanse topcompetities en voor het Nederlands mannenteam. Het moet een toonaangevend 
opleidingsinstituut worden in Europa.

Talent centraal 
De Orange Lions Academy is opgericht om de 
persoonlijke ontwikkeling van het toptalent op-
timaal te faciliteren. De persoonlijke ontwikke-
ling van het talent staat altijd centraal. 

“We zijn groot, atletisch, gezond, intelligent en we zijn creatief. Ik heb altijd de noodzaak van zo’n oplei-
dingsprogramma als de Orange Lions Academy onderstreept. Nu komt het er ook echt. Dat ik daar deel 

van uit mag maken, is een geweldige kans en een fantastische uitdaging. Nu kan ik echt het verschil gaan 
maken.” - Marco van den Berg

Doelgroep
De Orange Lions Academy is bedoeld voor ta-
lentvolle sporters van 15-20 jaar die de ambitie 
en toewijding hebben om topsporter te worden.

Partners
Om de ambitie te verwezenlijken, werkt de Orange Lions Academy samen met…

Topsport Amsterdam 
Topsport Amsterdam faciliteert in Amsterdam 
één van de vier centra van topsport en onder-
wijs (CTO). Hier krijgen topsporters en talenten 
de unieke kans om fulltime trainen, studeren 
en wonen te combineren. Trainingsaccommo-
daties, onderwijsfaciliteiten (van middelbaar 
tot universitair onderwijs), huisvesting, top-
sportleefstijl coaching en (para)medische be-
geleiding zijn op fietsafstand van elkaar gerea-
liseerd. Hiermee wordt binnen Amsterdam een 
optimaal klimaat gecreëerd waar topsporters 
en talenten zich zowel sportief als maatschap-
pelijk kunnen ontwikkelen.

NOC*NSF 
NOC*NSF heeft de ambitie om bij de beste lan-
den van de internationale sportwereld te beho-
ren. Om deze ambitie te verwezenlijken is het 
beleid van NOC*NSF erop gericht om optimale 
omstandigheden te creëren voor topsporters en 
topcoaches. NOC*NSF heeft besloten de am-
bitie van de NBB en de stichting NMT te on-
dersteunen, zowel financieel als met kennis en 
expertise. Beide partijen streven naar een duur-
zame en meerjarige samenwerking. 

Wat biedt de Orange Lions Academy:
 Internationale topcoaching
 Specialisten van Olympisch niveau
 Vijftig hoogwaardige wedstrijden per jaar in binnen- en buitenland
 Twintig trainingsuren per week
 Hoogwaardige dagelijkse trainingsomgeving 
 Topsport talentschool met professionele begeleiding
 Huisvesting dichtbij trainingslocatie
 Officiële topsportstatus 
 Locatie Amsterdam


