
 
Esther Scheij, met hond Bolleke: "Ik hoop dat ik een medaille als souvenir meebreng uit 

Bakoe." 

 

Nooit genoeg van waterpolo 
Jeugdinternational Esther Scheij eet en drinkt waterpolo. De Europese Spelen 

in Bakoe worden het eerste grote toernooi voor de Drunense. 

DOOR MARCEL LUYCKX 

Tijdens de teamoverdracht op Papendal had Esther Scheij de neiging om zichzelf 

eens in de arm te knijpen. Droomde ze, of zat zij nu echt in een zaal met topsporters 

als Henk Grol en Niki Terpstra. "Daar zit ik als guppy van 17 tussen. En o, wat zijn 

die volleybalsters lang!" 

Zijn de Europese Spelen in Azerbeidzjan voor iedereen nieuw, voor de 

waterpoloster uit Drunen is het al helemaal een ongewis avontuur. Bakoe wordt 

haar eerste internationale kampioenschap met de meiden van Jong Oranje. De 

Europese zwembond heeft ervoor gekozen om de eerste European Games te 

gebruiken als decor van de Europese jeugdkampioenschappen. De 

selectieprocedure was geen abc'tje voor Scheij. Zenuwslopend was de sessie op 5 

mei waar bondscoach Gerrit- Jan Schothans de selectie van dertien bekend maakte. 



"Vooraf hadden we een training van twee uur. Voor mijn gevoel heb ik nog nooit 

zo'n lange training gehad. Daarna zaten we allemaal in een hok om een grote tafel. 

De coach noemde één voor één de speelsters op die naar Bakoe gaan. Ik telde af. 

Bij nummer twaalf had ik de hoop al opgegeven. We waren nog met zijn vieren 

over. Het leek een eeuwigheid te duren. Toen noemde hij mijn naam. Wat was ik 

opgelucht." 

 

Topsporttalent 

Door het intensieve voorbereidingsprogramma zagen ze de Bakoe-gangster de 

laatste weken weinig op het Koning Willem I College in Den Bosch. "We trainen 

met Jong Oranje vier dagen in de week in Zeist, twee keer per dag." Scheij is de 

eerste van de opleiding mediavormgever aan de Bossche LOOT-school met de 

status van topsporttalent. Ze mag het eerste leerjaar over twee jaren uitsmeren. 

Scheij kwam als 5-jarige voor het eerst in aanraking met waterpolo. "Ik had mijn 

zwemdiploma's A, B en C. Wat nu? Mijn ouders lazen in een weekblad een artikel 

over Aquamigos, dat nieuwe leden zocht. "Na één training was ik verkocht. 'Dit wil 

ik', zei ik." Ze vergeet nooit meer waar ze was toen de Nederlandse waterpolosters 

in 2008 in het Chinese Peking olympisch goud wonnen met een hoofdrol voor haar 

grote voorbeeld, Daniëlle de Bruijn. "Ik zat nog op de basisschool. Ik mocht uit de 

les weg om in de lerarenkamer de ontknoping op televisie te zien." 

TRB-RES in Tilburg haalde Scheij op haar 12e over om het hogerop te zoeken. 

Daar plukte PSV haar na een jaar weer weg. Op 13-jarige leeftijd debuteerde ze bij 

de Eindhovense club al in de eredivisie. In die tijd speelde ze soms vijf wedstrijden 

in een weekeinde. Als 13-jarige mocht ze ook in hogere leeftijdsgroepen competitie 

spelen. "Het was wel eens haasten. Dan zat ik in mijn badpak in de auto, van het 

ene bad naar het andere." 

Aan het einde van het vorig seizoen daalde PSV vrijwillig af naar de eerste klasse. 

De clubleiding wilde niet dat het sterk verjongde team als kanonnenvoer diende in 

de eredivisie. Scheij stond achter dat besluit. "Je leert weinig als je elke week met 

21-0 verliest." PSV eindigde als derde in de eerste klasse met de Drunense midvoor 

als topscoorder. "Een aantal speelsters hadden bijna net zoveel doelpunten, hoor. 

Het is een teamprestatie." 

 

Naar UZSC 

De eredivisie wordt komend seizoen uitgebreid van zeven naar twaalf clubs, 

waardoor PSV kan terugkeren op het hoogste niveau. Zonder Scheij. Ze verkast 

naar UZSC. "Ik wilde meer uitdaging. In Utrecht voelde ik me meteen thuis. Toen 

ik koos voor UZSC, was nog niet bekend dat PSV weer eredivisie ging spelen." 

Polar Bears was ook nog in de markt, maar viel om praktische redenen af. Als 

gastspeelster won Scheij met het jeugdteam uit Ede dit jaar de titel in de eredivisie. 

Dat deed ze er nog eens bij, naast haar programma voor PSV en Jong Oranje. En 



dan ligt ze ook nog wel eens in het water bij haar oude club Aquamigos. "Voor de 

gezelligheid. Bij de club en Jong Oranje draait elke training om prestatie. Ik heb 

beloofd dat ik ooit nog terugkeer naar Aquamigos." 

UZSC is ook de club van plaatsgenoot Niels van den Hout. "Tot mijn 13e speelden 

we samen in een gemengd team. Hij ging daarna naar Utrecht, ik naar Eindhoven. 

Jammer dat Niels niet naar Bakoe gaat. De mannen hebben de Europese Spelen op 

één doelpunt gemist." 

In het kielzog van Esther reizen haar ouders als supporters naar Azerbeidzjan. De 

openingsceremonie moet ze vandaag overslaan, omdat de waterpolosters binnen 24 

uur in actie moeten komen. "Dat zijn de regels. Ik ga er naar toe om te waterpoloën. 

Ik denk dat ik weinig andere sporten zal zien." Nog voor de officiële opening 

spelen de waterpolosters vanochtend al hun eerste wedstrijd tegen Israël. 

Tijdens de sluitingsceremonie zit Scheij al weer lang en breed thuis in Drunen, 

want het waterpolotoernooi wordt in de eerste tien dagen helemaal afgewerkt. "Ik 

hoop dat ik een medaille als souvenir meebreng." 

europese spelen in bakoe 

Aan de eerste Europese Spelen in de hoofdstad van Azerbeidzjan doen in totaal 119 

Nederlandse sporters mee. 

Noord-Brabant is met 26 deelnemers sterk vertegenwoordigd. 

Ook trampolinespringster Kirsten Boersma uit Zuilichem, lid van Flik-Flak in Den 

Bosch, en BMX'er Twan van Gendt (Velddriel) komen in Bakoe in actie. 

Taekwondoka Reshmie Oogink draagt vandaag bij de openingsceremonie de 

Nederlandse vlag. 

Er wordt gestreden in 31 disciplines, waarvan 25 olympisch en 6 niet-olympisch. 

'Daar zit ik als guppy van 17 in een zaal met al die topsporters. En o, wat zijn die 

volleybalsters lang!' 

Esther Scheij, waterpoloster 
 


