50-jarig Jubileum De Schotejil
Na de publicaties over De Schotejil als vereniging en de Schotejil wedstrijdploegen zullen in
dit derde artikel de persoonlijke regionale en nationale successen van de jongste groep
Schotejillers worden gememoreerd.
-

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

De regionale persoonlijke successen begonnen medio 80-er jaren. Startgerechtigd op basis
van inschrijflimieten werd door de Schotejil zwemmers van destijds deelgenomen aan de
zgn. Speedo wedstrijden voor leeftijden tot 12 jaar. Uiteindelijk leverde dit op 30 mei 1986 de
allereerste regionale ‘Speedo’ Kringkampioene op namens de Schotejil in de persoon van de
11-jarige Paola Jansen op de 100m rugslag.
In de jaren rond 2000 was er weer sprake van een opleving in het niveau van de Speedo
categorie (leeftijden tot 12 jaar). Klaarblijkelijk begonnen het Schotejil-beleid aangaande de
KNZB-opleidingen, die door het trainerskader werden gevolgd in de periode 1993-1996, hun
vruchten af te werpen.
Rhiana van Kempen (12 jaar) won op de Kringkampioenschappen van 2001 maar liefst 8
regionale titels. Ze deed dit voornamelijk op vlinderslag, rugslag en vrije slag. Bovendien
werden ook nog 3 kringrecords door haar verbeterd. Zij herhaalde deze prestatie in 2002 als
junioren-zwemster opnieuw met 7 regionale titels op de voor haar vertrouwde
zwemnummers.
Omstreeks 2004 was de toenmalige Speedo-ploeg uitgegroeid tot een volwaardig team dat
op de regionale Speedo Clubmeet wedstrijden regelmatig hoge ogen gooide. Ook
persoonlijke deelname aan de Nationale Speedo Jaargangwedstrijden in Leiden en
Dordrecht leverde voor o.a. Esmee Koedoot, Melanie van Gemert en Mark Costeris
successen op.

Rhiana van Kempen

Speedo selectie uit 2004

V.l.n.r.: Esmee, Mark en Melanie

Rond 2010 diende zich weer een volgende lichting ‘Speedo-zwemmers’ aan. Deze categorie
werd door de KNZB voortaan aangeduid als ‘Minioren’. De zwemmers van deze generatie
uit de (jaargangen 1999-2004, zouden uiteindelijk de basis gaan vormen voor de successen
in de hierop volgende jaren. De generatie ook, die De Schotejil in de A-klasse bracht van de
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Verenigingscompetitie (VC), destijds vergelijkbaar met de huidige 1e Divisie van de
landelijke KNZB-zwemcompetitie.

Op persoonlijk vlak wisten een aantal zwemmertjes uit deze minioren groep meerder
regionale en nationale ereplaatsen te behalen. Zo domineerden Elise Tanis en Sophie de
Jonge (beiden jaargang 2002) zelfs op regionaal en nationaal niveau in de periode 2012 –
2014.

Minioren team 2010

Elise Tanis en Sophie de Jonge in 2013

Het was wel duidelijk, dat het voor de Schotejil van belang was om ieder jaar volledig
bezette minioren jaargangen moest zien te rekruteren om op niveau te kunnen blijven
presteren.
En dat lukte vrij nog steeds aardig, getuige
opnieuw een sterke deelname aan de
Minioren Finale van 2016. In deze groep
zaten opnieuw toekomstige regionale en
nationale kampioenen.

Deelnemers Minioren Finale 2016

Sinds 2016 zwemmen de minioren van De Schotejil in teamverband samen met de
leeftijdsgenootjes van De Stelle en De Gooye. Als eilandelijk team eindigde dit team onder
de naam Start Gemeenschap Goeree-Overflakkee (SGGO) in 2018 als 2e van Nederland bij
de Nationale Arena Clubmeet. Een erg knappe prestatie, want het aantal deelnemende
ploegen was landelijk gezien enorm en het niveau zoals altijd pittig.
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Onder de naam SGGO een gedenkwaardig moment. Nationale Clubmeet 2 plaats april 2018

Daarnaast namen de Schotejil minioren in de eigen clubkleuren ook deel aan de
gebruikelijke Nationale Jaargangfinale in het 50m bad van Dordrecht en aan de Nationale
Jaargangwedstrijden (25m-baan) te Leiden.

Links: Jaargangfinale in juli 2018 (het officieuze NK voor Minioren) met Floris Tanis, Meyke van
Nimwegen, Thalia Meijer en (tijdelijk gast zwemster) Charlotte Leijnse uit de USA. Floris won hier goud
op de 100m vrij. Rechts: Meyke van Nimwegen met bekers van Jaargangfinale Leiden in februari 2019.

Ondanks de beperkingen in 2020 - 2021 heeft de Schotejil toch weer een veelbelovende
toekomstige ‘lichting’ weten op te leiden. Weliswaar blijven de jongens qua aantallen wat
achter, maar bij de meisjes is er zeker toekomst getuige de prestatie-medailles in 2021.

Winnaars KNZB prestatiemedailles 2021, v.l.n.r.: Abya Buskop, Evy van Nimwegen, Evy de Bonte en
Famke Franzen
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