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Start 15e zwemseizoen
Op 4 september startte ons 15e zwemseizoen. Alleen Rob en Michaël lagen in het water, want Ruud was nog in Amerika. 
Een week later vertelde Emmy aan de kassa dat ze op Facebook had gezien waar Ruud was geweest en terwijl zij praatten
over geocaching, liepen Rob en Nicolette alvast naar de kleedkamers. Michaël was deze avond aan het werk en dat gold ook
voor de overige weken van september. Niels kwam vragen wat voor muziek we wilden horen. "Langzame muziek, zodat we
niet zo snel hoeven te zwemmen", antwoordde Rob gevat. Na afloop zei Ruud dat het prima muziek was geweest. We hebben
vroeger ook wel eens een hele avond Nick & Simon moeten aanhoren. ● Rob verlengde op 25 september bij Emmy zijn kaart
met de actie uit het krantje. Vanaf de bassinrand gaf Ruud aan dat de lichten nog uit moesten, maar Niels dacht dat de muziek
zachter moest. ● Op 2 oktober meldde Rob dat een noodverlichtingslampje op de gang knipperde met groen en rood licht.
Niels zei eerst "Dat is ons discolicht", maar gaf daarna toe dat ze het euvel kenden, maar het niet in orde konden krijgen. 

Op 6 november ging Michaël werken en waren alleen Rob en Ruud in het wedstrijdbad. Niels wees op Leanne en zei dat er
een nieuwe medewerkster was, maar wij zeiden direct dat we haar al jaren kenden. Na het zwemmen wilde Ruud in het Turks
stoombad omdat hij al de hele week wat rillerig was. ● Ook op 13 november ging Michaël werken. Toen Rob en Ruud na het
zwemmen richting het stoombad liepen, wees Niels op de klok en zei dat we nog 20 minuten hadden. "Ja, daarom gaan we
nog even het Turks stoombad in", zei Rob. Niels moest toegeven dat hij ons een beetje in de gaten hield. ● Op 27 november
waren we met z'n drieën, evenals 4 december. Die dag zat Emmy voor het laatst achter de kassa, want volgende week kwam
Eveline terug van haar zwangerschapsverlof. 

Op 11 december waren alleen Michaël en Ruud aanwezig. De Sinterklaas-
versierselen waren weggehaald en er  hing nu kerstversiering. Het  was
erg rustig. Niels had een capuchon op en een badjas met capuchon aan.
Ruud vond dat hij goed was ingepakt en Niels legde uit dat hij 5 dagen zijn
rug en nek niet  had kunnen bewegen.  "Maar  kan je dan wel  werken?"
vroeg Ruud.  Niels  vond van wel.  ● Woensdag 18 december  was onze
laatste zwemavond dit jaar, maar Michaël moest werken. Ook Niels was er
niet. Romy vertelde dat hij een kerstgala had. Het was opnieuw erg rustig
in het bad, en Rob en Ruud gingen na afloop nog even in het stoombad.

Aanwezigheid
Van de 16 weken in september t/m december waren de drie Braeckzwemmers 5 keer compleet aanwezig.

Presentielijst Braeckzwemmers 2019-2020
04/9 11/9 18/9 25/9 02/10 09/10 16/10 23/10 30/10 06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 aanwezig

Rob X X X X X X X -- X X X -- X X -- X 13 x
Ruud -- X -- X X X X -- X X X -- X X X X 12 x
Michaël X -- -- -- -- X X -- X -- -- -- X X X --   7 x
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Peter
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