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Opening 16e zwemseizoen
Edy had op 2 september  een  vergadering,  dus alleen  Rob en  Ruud
waren bij  de opening van het  16e zwemseizoen.  Omdat het  vreselijk
druk bleek in de langzame baan, kozen wij  voor de snelle baan (met
maar 2 zwemmers). Niels gaf aan dat hij speciale muziek voor ons had
opgezet: Zuid-Amerikaanse feestmuziek. Dat vond hij wel passend. Rob
vond het alleen maar hard. Ook de andere drie weken in september kon
Edy er niet bij zijn.
Toen Ruud op 7 oktober de zwemzaal binnen kwam, zeiden Niels en
Ricardo dat Rob al in de rustige baan zwom. Het was druk (meer dan 20
mensen), waarschijnlijk door de herfstvakantie. Ruud legde uit  dat hij
iets  later  was omdat  hij  zijn winterjas niet  in  zijn tas gepropt  kreeg.
Daarvoor  moet  je een  soort  Hans  Klok  zijn.  Niels  had nog  wel  een
voetbaltas voor hem beschikbaar, maar daar stond dan wel 'Niels' op.
Hij kreeg namelijk elk jaar een nieuwe tas. 
Op 14 oktober zwommen Rob en zijn zoon Marc al in de snelle baan,
maar daar werd het erg druk. Toen Ruud erbij kwam, verhuisden we dus naar de rustige baan. Niels kwam met 2 gieters en
vroeg of hij even wat water mocht lenen om schoon te maken. Ruud vond dat goed en Niels hoefde het geleende water echt
niet terug te brengen. De douches waren uit. Ja, gisteren ook al, zei Ricardo. Iets met drukte en schoolklassen. 

Pilfingerdansen
Op 21 oktober bleek dat alle heen- en terugbanen nu gescheiden waren door een lijn, wat het even verwarrend maakte.
Ricardo ging omhooghoud-haken pakken en Ruud zei tegen Niels dat we straks voor het eerst dit seizoen met z'n drieën
waren, want Rob kwam ook. Die bleek buiten gewacht te hebben, terwijl Edy en Ruud al binnen waren. Tijdens het zwemmen
floot Niels tegen Rob en toonde hij een gele kaart. Blijkbaar had Rob een overtreding begaan, zoals onsportief gedrag of
commentaar op de scheidsrechter. Toen we daarna richting douches liepen, zei Niels dat hij nog wat voor ons had en zette
'Pilfingerdansen' op. Ruud herkende het nummer en zong direct "fliep flap floepedoebedop". Hij legde Edy en Rob uit dat dit
nummer nu een rage was bij allerlei filmpjes.
Woensdag 28 oktober had Edy een vergadering. Tijdens het omkleden hoorde Ruud op de gang roepen: "Hé Ruud, je bent
er!" Niels was namelijk blij dat er nóg een zwemmer was, want Rob lag al in het water. Ricardo was bezig de testresultaten te
noteren en Ruud vroeg of hij wat muziek wilde opzetten. Was er voorkeur? Hij had namelijk alles van de jaren 50 tot 90. Het
maakte Ruud niet uit, maar niet te snel en niet die muziek van Niels. Ricardo moest erg lachen en zei dat hij daar inmiddels
overheen was gegroeid. 

Ransomware en Sinterklaas
Op 4 november om 22 uur zou de tijdelijke verzwaring van de lockdown
ingaan, dus we konden nog net onze baantjes zwemmen. Ruud dacht dat
het kassasysteem bijhield hoeveel  zwemmers naar binnen gingen, maar
Eveline zei dat dit niet zo was. Toen Niels ons zag, werd hij helemaal blij:
"Ze zijn met 3!" Hij  zette direct Wolter Kroes op ('Ik  heb de hele nacht
liggen dromen'). Iets voor 22 uur liepen we naar de kleedhokjes en namen
we voor drie weken afscheid van onze badmeesters.  ● Op 25 november
noteerde Eveline alle pasnummers, want het systeem deed het niet.  De
zwemzaal was versierd voor Sinterklaas en Edy wilde heel  graag op de
foto. ● Op 9 december deed de kassa het nog steeds niet. (Later lazen we
een artikel dat Sportfondsen Nederland het slachtoffer was geworden van
ransomware.) Rob en Ruud legden uit dat ze vorige week te laat waren om
te reserveren.  Waren er  toen meer dan 30 zwemmers? Nee,  er  mogen
maar  25 zwemmers komen;  het  personeel  valt  namelijk ook  onder  het
maximum van 30 personen. Toen we in het recreatiebad zaten, vroeg Niels
of we nog een verzoeknummer hadden.  Rob vroeg om 'Stille Nacht'  en
Niels zette direct een ontroerende versie van Jan Smit op.

Dinsdag 15 december begon de strengere lockdown en moesten o.a. de zwembaden weer dicht, dit keer voor langere tijd.

Aanwezigheid
Van de 13 weken van september t/m december waren de drie Braeckzwemmers 3 keer compleet aanwezig.

Presentielijst Braeckzwemmers 2020-2021
02/9 09/9 16/9 23/9 30/9 07/10 14/10 21/10 28/10 04/11 25/11 02/12 09/12 aanwezig

Rob X -- X X X X X X X X X -- X 11 x
Ruud X -- X X X X X X X X X -- X 11 x
Edy -- -- -- -- -- -- -- X -- X X -- --   3 x
gast Marc

totaal 2 0 2 2 2 2 2+1 3 2 3 3 0 2
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