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Nieuwe badmeesterskleding
Op 2 januari 2019 was onze eerste zwemavond van het nieuwe jaar, maar Michaël
had afgezegd. Emmy vroeg na afloop of ons iets was opgevallen: Shelley had
namelijk de nieuwe kleding aan en Emmy de oude. Twee weken geleden hadden
ze nieuwe outfits gekregen, maar ze mochten die pas ná 1 januari aan. Na het
douchen volgde het halfjaarlijkse weegmoment: Rob woog 75,4 kilo en Ruud 85,1.
Een week later was Michaël opnieuw afwezig en poseerden Emmy en Gydo samen
in hun nieuwe kleding.
Ook de drie resterende weken van januari was Michaël afwezig. Er was een bultje
op zijn rug weggehaald en hij mocht van de dokter niet zwemmen. Ruud
informeerde naar de watertemperatuur. In het wedstrijdbad is die gewoonlijk 27,6°
en in het instructiebad 31,2°. Van Rob mocht het we dstrijdbad wel 37° zijn, maar
dan alleen voor het stukje waarin hij zwom.

Kleedkamer op slot
Op 30 januari bleek onze vaste kleedkamer ('Vaders en Kinderen') op slot en
moesten Rob en Ruud zich omkleden in de overvolle andere herenkleedkamer.
Toen we wilden zwemmen ontdekte Rob dat hij alsnog open was en hebben we
snel onze kleren verhuisd. Jeroen was weer terug. Hij werkte al een tijdje, maar niet 's avonds, want het schoonmaken was
nog een te zware belasting. Maar Shelley was ziek en Emmy kon niet, dus hij moest wel invallen. Hij had een nieuw
(opgeschoren) kapsel en z'n staartje en baardje waren
verdwenen. Hij vertelde dat hij vanwege een midlifecrisis voor
een ander kapsel had gekozen. Daarna vroeg Ruud waarom
de kleedruimte Vaders en Kinderen op slot zat. Chimène legde
uit dat zij op vrijdag die ruimte altijd eerder schoonmaakt en
dan afsluit. Maar op woensdag zijn er twee keer zoveel
mensen, dus nu had ze 'm snel weer opengemaakt. Gewoon
een beginnersfoutje.

Jeroen en Gydo kondigen vertrek aan
Op 6 februari was Rob naar een concert, maar Michaël mocht
weer zwemmen. In de kleedkamer ging hij gelijk op de
weegschaal (94,0). Ruud woog nog steeds 85,1. Jeroen zei
dat hij over 7 weken ging werken in het zwembad van Delft.
Gydo ging zelfs al op 1 maart weg. Dat was niet zo zeer door
de onduidelijke situatie over het voortbestaan van Het Wedde,
maar omdat ze vonden dat ze niet door de leiding werden
gewaardeerd.
Ruud lag op 13 februari al lekker in het water, toen Michaël pas binnenkwam. Er stond een bus in de straat waar hij zijn auto
geparkeerd had en hij kon er niet uit. Jeroen zou woensdag 20 maart een afscheidsborrel geven voor ons.
Toen Rob en Ruud op 20 februari de zwemzaal binnenstapten, vroeg Jeroen direct met hoeveel we waren. Twee, want
Michaël was wat grieperig. Jeroen geloofde dat niet en zei: "Geef me een telefoon en ik bel hem." Ruud dacht dat de zieke
waarschijnlijk toch niet zou opnemen en tv zat te kijken. Een week later was Michaël nog steeds grieperig, Rob was dat nu
ook, dus Ruud bleef eveneens thuis.
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