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Zwembaden weer open
Woensdag 19 mei was de eerste dag dat de zwembaden weer open mochten en maandag
appte Rob ons dat hij 2 plekken had gereserveerd, voor hem en Edy. Ruud reserveerde
natuurlijk ook. De receptie en kassa met Eveline bleken verplaatst naar de bar. Niels en
Ricardo waren zichtbaar blij ons na 5 maanden weer terug te zien. Niels (met lang haar)
begroette ons met een lange schuimplastic staaf. Hij zou pas naar de kapper gaan als
corona voorbij  was, maar omdat dit zo lang duurde gaat  hij  zodra hij  gevaccineerd is.
Tijdens  het  zwemmen  kwam  hij  extra  aanwijzingen  geven  (handen  in  de  zij,  langer
uitdrijven etc). Er waren 24 zwemmers.  
Alleen Rob en Ruud waren er 26 mei, want Edy had een vergadering. Eveline en de kassa
waren weer terug op hun oude plek. Het groene lichtsnoer brandde en volgens Rob was
dat  groen  licht voor  de versoepelingen die 5 juni  in zouden  gaan.  Er  waren maar 21
zwemmers  en  we  kozen  voor  de  'snelle  baan'.  Badmeester  Niels  kwam  opnieuw
aanwijzingen geven en later zagen we Ricardo de stofzuiger (de tank) neerzetten. 
Op 2 juni zwommen Rob en Ruud al om 20 uur, dit keer in de 'rustige baan'. Niels was erg

druk, gaf aanwijzingen en verbeteringen en we moesten van hem ook nog door een hoepel zwemmen. Op 9 juni was Rob in
Friesland en bleek Edy nog hard aan het werk, dus heeft Ruud maar geannuleerd.

Edy vertrok 16 juni naar Frankrijk, dus alleen Rob en Ruud gingen die avond zwemmen. Niels had zijn lange haar in een
staartje met een  elastiekje bovenop zijn hoofd. Hij  stond bij  de douches  en riep: "Heren,  het  zwembad is  hier!" Hij  kon
waarschijnlijk volgende week  een  vaccinatie-afspraak maken en daarna ging (eindelijk)  zijn haar  eraf.  Er  waren  diverse
versoepelingen doorgevoerd: het instructiebad was weer open, de douches deden het en het Turks stoombad mocht worden
gebruikt (max. 3 personen). Ook het knipperende feestsnoer ging aan. We zaten op de bassinrand en Ricardo kwam op Ruud
af vanwege zijn roodverbrande rug. Ze dachten beiden dat Ruud straks donkerder zou zijn dan Ricardo! 
De laatste twee weken van juli en de eerste week  van augustus was Rob met de boot  weg en zat  Edy in Frankrijk en
Barcelona. Ruud bleef dus 'noodgedwongen' thuis.

Afsluiting 16e seizoen
14  juli  was  de  laatste  woensdag  van  ons  zwemseizoen  en  na  afloop  drinken  we  dan  altijd  een  kopje koffie met  de
badmeesters. Maar Niels was naar de diploma-uitreiking van zijn vriendin en Ricardo moest de volgende dag vroeg op om het
zwembad te openen en ging dus ook niet mee. Rob had Mowgli (het estafettestokje van Stichting Braeck) bij zich en in het
instructiebad maakte Ricardo foto's van de overhandiging aan Ruud. Iemand waarschuwde dat er van buitenaf foto's werden
gemaakt en Ricardo ging snel kijken. Het bleek oud-zwemmer Peter te zijn, die de overdracht van Mowgli had gezien en
meteen een foto had gemaakt.
Na het douchen volgde de halfjaarlijkse weging: Rob woog 74,6 kilo, Edy 85,4 en Ruud 88,7. Buiten stonden Joeri, Peter,
Alice  en  Gydo  (met  baard)  al  te
wachten. Omdat het restaurant dicht
was,  stelde  Rob  voor  naar  grill-
restaurant  Shalom  te  gaan.  Daar
vertelde Gydo dat  hij  niet  meer  bij
de zwemschool werkte, maar in de
gehandicaptenzorg.  Hij  had  ook
geprobeerd zijn eerste geocache te
vinden (eentje van Rob),  maar dat
was niet gelukt. Hij kreeg gelijk een
tip: "Kijk eens in dat waterputje!"
Er werden bitterballen besteld en er
volgde  een  tweede  rondje,  zodat
we,  mede door  de  grote opkomst,
konden spreken van een geslaagde
avond.

Aanwezigheid
Van de 9 weken in mei, juni en juli waren de drie Braeckzwemmers 2 keer compleet aanwezig.
Ons 16e seizoen telde door de coronamaatregelen slechts 22 woensdagen. Daarvan waren Rob en Ruud er 16 keer en Edy 5
keer. Gastzwemmer Marc was eenmalig aanwezig.

Presentielijst Braeckzwemmers 2021
19/5 26/5 2/6 9/6 16/6 23/6 30/6 7/7 14/7 aanwezig

Rob X X X -- X -- -- -- X 5 x
Ruud X X X -- X -- -- -- X 5 x
Edy X -- -- -- -- -- -- -- X 2 x
gast
totaal 3 2 2 0 2 0 0 0 3
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