50-jarig Jubileum De Schotejil
Na drie publicaties over resp. De Schotejil als vereniging, de Schotejil wedstrijdteams en de
Schotejil minioren zwemmers, komen in dit vierde deel de persoonlijke regionale en
nationale successen van de Jeugd en Senioren zwemmers aan bod.
-

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

In 1994 was het een jeugdige Marjon van Kempen, die ZRO Kringkampioene werd op de
50m rugslag. Zij trad daarmee in het spoor van Paola Jansen, die in 1986 eveneens op een
rugslagnummer ZRO-Kringkampioene werd. Tevens leverde haar 50m tijd een startbewijs
op voor de Nederlandse Kampioenschappen.
In 1995 plaatsten zich opnieuw een aantal Schotejil deelnemers op basis van
inschrijflimieten voor de regionale Kringkampioenschappen. Resultaat: drie regionale ZROKring titels voor resp. Marjon van Kempen (15 jaar) op 200m rugslag en voor Leander
Noordijk (14 jaar) op zowel 100m als 200m rugslag. Daarna traden meer Schotejillers
succesvol als ZRO-Kringkampioenen naar voren. Iris Oostdijk (15 jaar) en Rianne Noordijk
(16 jaar) behaalden in 2001 ZRO titels op de vlinderslagnummers.
In 2004 bleek Sebastiaan Rosendaal (13 jaar) opnieuw een grootverdiener namens de
Schotejil met 6 gouden medailles op de ZRO-Kringkampieonschappen. En in 2005
veroverden Schotejillers een 13-tal ZRO-Kring titels. Sebastiaan Rosendaal tekende
andermaal voor 7 titels en een als junioren zwemmers debuterende Mark Costeris won de
resterende 6 titels op resp. alle vlinderslag en rugslag nummers. In 2006 steeg dit aantal tot
maar liefst 26 kampioenstitels. Te weten: 11 maal goud voor Sebastiaan Rosendaal, 10
maal goud voor Mark Costeris, 2 maal goud voor Melanie van Gemert en 1 maal goud voor
resp. Danielle Roodnat, Danica Koedoot en Niels Albrechts. Alle ereplaatsen, goud, zilver en
brons bij elkaar opgeteld, leverde een gedenkwaardige score op van 50 medailles in mei
2006.
Ook de jaren hierna (2007-2010) kwamen er steeds vaker persoonlijke successen voor de
Schotejil zwemmers. Aan het rijtje met Kring-titels werden achtereen volgens toegevoegd:
Esmee Koedoot en Sanne Huijsmans

Links: Rianne Noordijk en Iris Oostdijk in 2001 en rechts Sebastiaan Rosendaal (2004)
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V.l.n.r.: Mark Costeris, Esmee Koedoot en Melanie van Gemert

Na de successen op de regionale kampioenschappen konden successen op nationaal
niveau niet uitblijven.

Op foto de deelnemers aan het NK in 2006 en ook latere NK’ s: Danica en Esmee Koedoot, Melanie van
Gemert, Sebastiaan Rosendaal, Mark Costeris en Conny Wielaard. De laatste was behalve zwemster
tevens coach.

Nationale titels kwamen er uiteindelijk voor Mark Costeris in 2008 en 2009 (waaronder ook
Nationale records) en voor Sebastiaan Rosendaal eveneens in 2009. In 2009 waren Mark
Costeris (17 jaar) en Sebastiaan Rosendaal (18 jaar) zelfs de nummers één en twee van
Nederland op de 100m vrije slag bij de jeugd. De eindtijden voor het goud en zilver in het
50m-bad in Amsterdam voor Mark Costeris in 51.27 en voor Sebastiaan Rosendaal in 51.29
op deze 100m vrij waren uiterst gering.
Eveneens in 2009 zwommen Schotejil Masters op de Nederlandse Kampioenschappen. Het
ONMK mei 2009 leverde 4x een Nationale titel op. Drie maal voor Theo Tanis en één maal
voor Leander Noordijk. In 2011 werd bovendien een Nationaal record op de 4x 100m vrij
gezwommen door Schotejil Masters ( Martijn van Hoorn, Leander Noordijk, Theo Tanis en
Niels Albrechts) te Eindhoven.
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Nationaal Master Record 4x100m vrij op ONMK 2011

Op 1 januari 2013 werd de Kring Rotterdam samengevoegd met de Kring Haaglanden en
Kring Gouwe-Rijnstreek en werd de naam voortaan Regio West. Hierdoor werd op sportief
vlak de concurrentie beduidend groter. De Kring Kampioenschappen werden vanaf toen
Regio West Kampioenschappen.
In de nieuwe vorm kende onze vereniging opnieuw kampioenen, nu dus Regio Kampioenen
geheten.

In 2013 waren dat v.l.n.r. Jorian Tanis, Manon Middelbos en Aron Paasse

Ook in de jaren hierna bleef De Schotejil succesvol bij de Regio Kampioenschappen met
ook titels voor Elise Tanis, Sophie de Jonge, Jacob Mackloet en Lotte Middelbos.
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