50-jarig Jubileum De Schotejil
In maart 1972 werd zwemvereniging De Schotejil uit Middelharnis opgericht. Een
eenvoudige rekensom leert dat de vereniging in maart van dit jaar haar 50-jarig jubileum
viert. Naar aanleiding hiervan is het plan om een samenvatting over 50 jaar Schotejil te
maken. Het ligt in de bedoeling om via een aantal korte artikelen steeds één thema uit de
bestaansgeschiedenis van de vereniging nader te belichten. De thema’s:
-

Zwemvereniging ‘De Schotejil’
Succes van de wedstrijdploegen
Ontwikkeling Speedo’s / Minioren
Ontwikkeling Jeugd / Senioren
Clubkampioenschappen en toernooien

De Schotejil werd opgericht op 1 maart 1972 na een verzoek daterend van het jaar daarvoor
om met een team deel te nemen aan een zwemwedstrijd om de Eilandbeker. Een groepje
jeugdige zwemmers begon naar aanleiding hiervan te trainen onder begeleiding van de
toenmalige chef-zwembad in het oude bad aan de Kon. Julianaweg te Middelharnis.
Onder leiding van een jeugdbestuur groeide dit jeugdgroepje uit tot een club enthousiaste
zwemmers van ca. 70 leden. De naam ‘De Schotejil’ werd toen bedacht door een lid uit het
toenmalige jeugdbestuur. Gezien de omvang van de groep werd door ouders al vrij snel een
volwassen bestuur gevormd. Het toenmalige zwembadpersoneel trad op als technisch
adviseur en zwemclub De Schotejil was een feit.
Vanaf de oprichting in 1972 tot 1988 werd getraind en werden wedstrijden gezwommen in
het 3-baans brede 20m-bad aan, een instructiebad de Julianaweg te Middelharnis.
Hieronder enkele foto’s gemaakt tijdens de Clubkampioenschappen van 14 november 1987.

Foto’s beschikbaar gesteld door Jaap Peeman.

Van echt wedstrijdzwemmen, zoals we dat anno 2022 kennen, was in de beginperiode van
de zwemclub nog geen sprake. Zoals gezegd was het bad 20m lang en had slechts een
beperkte diepte. De ruimte voor deelnemers aan wedstrijden in het bad was eveneens zeer
beperkt. Om over eventueel publiek nog maar te zwijgen.
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In 1973, toen vereniging dus nog maar kort bestond,
werd de Haringvliet Oversteek door De Schotejil
georganiseerd. Destijds werd gestart vanaf de ‘Hoornse
Hoofden’ vlak voor de kust van Voorne-Putten. Die
eerste in 1973 keer waren er 47 deelnemers.
Er volgde daarna ook nog een 2e (in 1974 met 50
deelnemers) en 3e editie (met 79 deelnemers) van de
Haringvliet Oversteek over het zelfde traject.

(Bron: Eilanden-Nieuws)

Dat De Schotejil in vroeger tijden een initiatiefrijke club was, blijkt wel uit een voorstel uit
1980 aan de toenmalige gemeente Middelharnis om een strandje aan te leggen op het
Havenhoofd van Middelharnis. Inspanningen werden gedaan richting Rijkswaterstaat en het
gemeentebestuur. Uiteindelijk is het strandje er gekomen en wordt het ’s zomers nog steeds
druk bezocht.
Sinds 1983 is De Schotejil aangesloten bij de KNZB en wordt deelgenomen aan officiële
competities op regionaal en nationaal niveau. In de regio werd destijds deelgenomen aan de
ZRO-competitie (ZRO - Zwembond Rotterdam en Omstreken). Landelijk betrof dit de
Nationale Verenigingszwem Competitie (kortweg VC genoemd).
Momenteel wordt op regionaal niveau uitgekomen in de Regio-West competitie, een
samenvoeging van de Kring Rotterdam (ZRO) met de Kringen Haaglanden en Gouwe-Rijn
streek. De Verenigingszwem competitie is nagenoeg nog hetzelfde als die van weleer.
In 1984 was er sprake van
promotie naar de regionale
ZRO-C poule

(Bron Eilanden-Nieuws)
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In 1988 kreeg De Schotejil het zwembad van de Staver als thuisbasis. In tegenstelling tot het
oude bad beschikte de Staver over 4 banen van 25m. In dit bad wordt sinds die tijd ‘door de
weeks’ nagenoeg dagelijks getraind en worden regelmatig officiële wedstrijden gezwommen.

Swimm-in voor adspirant zwemmertjes

Officiële wedstrijd

(foto’s Schotejil)

Behalve competitie wedstrijden en meerkamp zwemwedstrijden organiseert De Schotejil in
de Staver met enige regelmaat ook wat minder bekende wedstrijdvormen. Zo werden
behalve meerdere 12-uurs zwemmarathons (‘De Nacht van Sommelsdijk’), ook een 200minuten cup en ‘Het uur van de Staver’ georganiseerd.
De vereniging heeft sinds de oprichting steeds gefunctioneerd met uitsluitend vrijwilligers. Zo
waren in de loop der tijd alle bestuursleden en overige kaderleden, zoals trainers en officials
doorgaans de ouders van de zwemmers. In de beginjaren werden de trainingen vaak
gehouden door of op advies van geschoold zwembadpersoneel, meestal zelf ook
zwemmend lid of waren lid geweest. Sinds begin 90-er jaren hebben de meeste trainers van
De Schotejil scholing genoten in de vorm van KNZB trainersopleidingen specifiek gericht op
het wedstrijdzwemmen.
De sportieve verrichtingen door De Schotejil waren ook binnen de gemeenschap van
Middelharnis-Sommelsdijk opgevallen. Op 5 mei 1999 werden de club mede door het
Kampioenschap in de ZRO-B en de daarbij behorende promotie naar de ZRO-A
genomineerd en ook daadwerkelijk gekozen tot ‘Sportploeg van het Jaar 1999’.

(Bron: Eilanden-Nieuw)
In 2016 hebben de gezamenlijke zwemverenigingen van De Gooye, De Stelle en De
Schotejil zich voor aantal gelegenheden georganiseerd als eilandelijk zwemteam onder de
vlag van Start-Gemeenschap Goeree-Overflakkee (SGGO). Regionaal en nationaal wordt bij
diverse officiële KNZB-wedstrijden onder deze naam uitgekomen.
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