50-jarig Jubileum De Schotejil
Na een eerste kennismaking met De Schotejil als vereniging zullen in dit tweede artikel van
de reeks de verrichtingen van de wedstrijdploegen centraal staan.
-

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

In de beginjaren ging het de Schotejil behalve in groei van het aantal leden ook sportief
gezien voor de wind. Want, opgericht 1972 en vervolgens in 1978 voor de 5e maal op rij de
Eilandbeker winnen. Dat mag zeker goed uit de ‘startblokken komen’ worden genoemd.

De wedstrijdploeg uit 1978 in het oude bad met de Eilandbeker prominent in hun midden.

In 1988 kwam de Staver beschikbaar als trainings- en officieel wedstrijdbad. De Schotejil
kon vanaf dat moment beschikken over een heus 25m-bad om in te zwemmen.

De wedstrijdploeg van 1988 in het nieuwe zwembad van de Staver
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Sinds 1983 is de Schotejil aangesloten bij de KNZB. De eerste wedstrijden werden
gezwommen in de regionale E-poule van de Zwembond Rotterdam en Omstreken (ZRO),
van waar uit al vrij snel promotie werd gemaakt naar de D-poule om vervolgens vanaf 1985
zelfs uit te komen in de C-poule. In de 90-er jaren zette de ontwikkeling door en in 1999
promoveerde de Schotejil naar de hoogste regionale competitie namelijk de ZRO-A. Echter
handhaving bleek lastig, maar in 2005 werd toch weer de ZRO-A bereikt via het
kampioenschap in de ZRO-B.
Behalve in de regionale competitie kwam de Schotejil omstreeks eind 80-jaren ook uit in de
landelijke Verenigingscompetitie. In 1988/1989 promoveerde de ploeg naar de 1e klasse van
het landelijke District D, kortweg de ‘D1’ genoemd. In het begin bleek ook hier handhaving
lastig, maar in seizoen 1991/1992 zwom de ploeg uiteindelijk toch weer in D1 klasse.

Kampioen in ZRO-B voorjaar 2005 en promotie naar ZRO-A

De succesvolle jaargangen uit de 80-er en begin 90-er jaren (wedstrijdploegen 2000-2007)
verdwenen geleidelijk van het toneel door studie en/of werk.

Wedstrijdploeg van 2007
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De nieuwe ‘lichting’ jaargangen uit eind 90-er jaren en vlak na 2000 moesten hierdoor
opnieuw vanuit ZRO-C opklimmen naar de ZRO-A. Deze generatie van rond 2000 en
daarna diende zich rond 2012 aan in de competities en was in omvang groter t.o.v. de
groepen van voorheen.
Dit zou er in april 2014 zelfs toe leiden dat de Schotejil wist door te dringen tot de landelijke
A-klasse in de Nationale zwemcompetitie. Het betekende ongekend succes voor De
Schotejil, want promotie naar de landelijke A-klasse was best bijzonder te noemen. Destijds
bestond de indeling van de landelijke zwemcompetitie uit de Hoofdklasse (15 teams) en
direct daarop volgend de A-Klasse (30 teams). Op het hoogtepunt eindigde De Schotejil als
11e in 2017, dus globaal zo bij de 30 best geplaatste zwemverenigingen van Nederland.

Kampioensploeg bij promotie naar landelijk A-klasse Verenigingscompetitie in 2014

De wedstrijdploeg kwam ook in verschillende samenstelling in actie tijdens diverse
toernooien. Ook hierbij werden klinkende succes behaald. Zo werd in navolging van de
successen van eerdere generaties wedstrijdploegen uit eind jaren-70 door de wedstrijdploeg
anno 2019 voor de 19e keer op rij de Eilandbeker gewonnen.

Wedstrijdploeg uit 2018 met de Eilandbeker
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