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Coronamanager Niels
Na 2 maanden mochten de zwembaden weer open, maar je moest je wel
eerst aanmelden. Zondag appte Rob dat hij had gereserveerd voor Edy en
zichzelf, Michaël ging werken en Ruud reserveerde ook.
Woensdag 27 mei stond iedereen al ruim van te voren buiten te wachten.
Ruud keek even naar binnen en Eveline zwaaide. Niels was benoemd tot
coronamanager  (inclusief  geel  hesje)  en kwam naar buiten om uitleg te
geven: eerst de handen desinfecteren, dan uitkleden in de gemeenschap-
pelijke kleedruimte (je zwembroek had je thuis al aangedaan) en je tas met
kleding op de bank plaatsen. Bij het bad stelde Niels zijn nieuwe collega
Ricardo voor en wij kregen baan 1 en 2 toegewezen (rustige baan). Hij was
blij ons weer te zien, want hij maakte steeds opmerkingen, gaf 'waarschu-
wingen' en wilde een datum prikken voor de ontgroening van Ricardo. Er
waren maar 12 zwemmers in het bad. Om 21.45 uur hebben we nog even
gekletst  in een  hoekje  van  onze  baan.  Douchen  mocht  niet,  omkleden
moest in een kleedhokje en via de nooduitgang gingen we naar buiten. 

Op 3 juni bleken wij de enigen te zijn die bij het zwembad stonden te wachten. Eveline deed de deur open, zodat we naar
binnen konden. In de kleedruimte zei Rob dat hij ondeugend was geweest en nog geen zwembroek aan had. Dat deed hij nu
alsnog. De duikgroep ging net het water uit. Niels en Ricardo waren druk bezig, dus Ruud zette zelf maar het bordje 'rustige
baan' neer. Er waren deze avond maar 8 zwemmers. 

Zeer snelle baan
Ook op 10 juni waren we met z'n drieën. Dit keer hadden ook Edy en Ruud
nog geen zwembroek aan en deden dat pas in de kleedkamer. Er waren deze
avond 13 zwemmers en er  zwommen al mensen in 'onze'  baan. Vanwege
heftige discussies bleek de 'sport baan' nu omgedoopt tot 'zeer snelle baan'.
Vanuit het water kletste Edy nog een tijdje met Ricardo.
Omdat  Edy  een  vergadering  had,  waren  alleen  Rob  en  Ruud op  17 juni
aanwezig. In het bad waren 15 zwemmers. Niels zag dat we maar met z'n
tweeën waren en Ruud legde lachend uit dat de rest was afgehaakt vanwege
Niels' constante kritiek op onze zwemkunst. Niels zei dat hij nog iets voor ons
had  en  ging  dat  snel  halen.  Het  bleek  het  gele coronahesje dat  hij  trots
aantrok, waarna we hem flink zagen groeien in zijn rol. Het was druk in onze
rustige baan, maar we gingen pas om 21.45 uur het water uit. Ruud vergat
zijn  schoenen  mee  te  nemen  naar  het  kleedhokje  en  moest  dus  half
aangekleed weer terug om die op te halen. 

Schoonmaakproblemen
Op 24 juni waren we weer met z'n drieën. Op ons verzoek ging Ricardo
de bordjes neerzetten, want anders wisten we niet waar we het water in
moesten en waar te finishen. Er gingen al mensen de rustige baan in en
Rob vond dat wij best de snelle baan (de achterste) konden nemen. Als
er  snellere zwemmers kwamen,  konden  we  altijd  weer  weg.  Dit  gaf
overigens een betere verdeling over de 3 banen (13 zwemmers). Niels
gaf steeds aanwijzingen:  Edy moest langer  uitdrijven en Ruud moest
beter  de  kikkerbeweging  maken.  Om  half  tien  ging  Niels  alvast  de
garderobe schoonmaken en daarbij  ging er  iets mis met het schoon-
maakmiddel. Door de tocht dreef er al snel een zeer sterke geur boven
het bad. Ricardo kwam uitleg geven en later raadde Niels ons aan niet
de achterste kleedhokjes te gebruiken. Daar was de stank namelijk het
sterkst. We mochten weer douchen, maar geen shampoo gebruiken.

Aanwezigheid
Van de 5 weken in mei en juni waren de vier Braeckzwemmers 4 keer met z'n drieën, 
maar geen enkele keer met z'n vieren aanwezig.

Presentielijst Braeckzwemmers 2020
27/5 03/6 10/6 17/6 24/6 aanwezig

Rob X X X X X 5 x
Ruud X X X X X 5 x
Michaël -- -- -- -- -- 0 x
Edy X X X -- X 4 x
totaal 3 3 3 2 3
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