
 

Jan Middendorp, nieuwe trainer/coach van Z&PC De Gouwe. 
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De herenselectie van Z&PC De Gouwe kan vanaf volgend seizoen rekenen op een nieuwe 

hoofdtrainer. Het is de waterpolocommissie gelukt om een akkoord te bereiken met Jan 

Middendorp. Middendorp zal het vanaf komend waterpoloseizoen het stokje overnemen van Cees 

Loendersloot, als trainer/coach van de herenselectie van Z&PC De Gouwe.  

 

In goed overleg met de vereniging is overeengekomen dat Loendersloot de vereniging na enkele 

jaren zal gaan verlaten. Aangezien De Gouwe beschikt over een jonge, talentvolle en ambitieuze 

herenselectie lag hier een behoorlijke uitdaging voor de polocommissie en het bestuur van Z&PC De 

Gouwe in hun zoektocht naar een nieuwe trainer/coach. 

 

Jan Middendorp is geen onbekende in de gelederen van Z&PC De Gouwe. Jaren geleden stond Jan 

aan de basis van het grote succes van het toenmalige Dames 1, zij streden destijds om de landstitel 

binnen het Nederlandse dames-waterpolo.  Ook is Jan, in hun topjaren, trainer geweest van Heren 1 

en heeft hij trainers opgeleid binnen de jeugdopleiding van Z&PC De Gouwe. 

 

De voorzitter van de polocommissie van Z&PC De Gouwe, Jordy Witjes, reageert: “Namens de 

polocommissie van Z&PC De Gouwe kan ik melden dat wij zeer content zijn met het aanstellen van 

Jan als nieuwe trainer voor onze herenselectie. Jan heeft zijn strepen als toptrainer binnen het 

Nederlandse waterpolo, in het verleden, meer dan verdiend. Hij heeft een duidelijke visie over hoe 

het spelletje gespeeld moet worden en hoe onze jongens getraind moeten worden. Met deze 

selectie en deze trainer verwachten wij  een weg omhoog in te kunnen slaan en mooie resultaten te 

kunnen bereiken in de toekomst. Wij mogen ons als vereniging gelukkig prijzen dat het ons gelukt is 

om Jan aan ons te binden.” 



 

 

Jan Middendorp zelf hecht in deze fase nog geen waarde aan het uitspreken van resultaten. “Voor 

mij is het belangrijkste aspect van het hele waterpolospelletje dat er spelplezier is. Mijn eerste doel is 

om er voor te zorgen dat iedereen binnen de selectie met plezier naar de trainingen komt. Mijn 

trainingen staan het teken van met elkaar hard werken en vooral plezier maken. Op die manier 

komen de resultaten vanzelf. Ik heb gesproken met de selectie en daar geproefd dat de wil er is om 

te presteren. Vooral het eerste team bestaat uit veel jonge jongens met een enorme drive om te 

winnen. Daarnaast bestaat de selectie, het tweede en derde team, uit oud gedienden die de jonge 

jongens nog genoeg kunnen bijbrengen. Ik heb er zin in om aan de slag te gaan met deze groep.” 

Aldus Middendorp. 

 

 

 

 


