De belangrijkste regels voor goed toezicht
•

Er moet altijd toezicht zijn aan het bad, en er moet minstens één toezichthouder 1 aanwezig
zijn. Dit is wettelijk verplicht.
o In principe sta je als toezichthouder 1 aan het bad. Je mag het bad alleen verlaten
(bijvoorbeeld voor kort toiletbezoek of het halen van koffie) als je het toezicht aan
iemand anders overdraagt. Je moet dan wel in de buurt van het bad blijven, zodat je in
geval van nood er meteen bij geroepen kan worden en in actie kan komen. Degene
die het toezicht tijdelijk van je overneemt, hoeft geen toezichthouder 1 te zijn.
o Ook als toezichthouder 2 mag je het bad kort verlaten, op voorwaarde dat je het
toezicht aan iemand anders overdraagt.
Voor het banenzwemmen in de ochtend:
§ Als er alleen geoefende, volwassen zwemmers in het water liggen, mag je als
toezichthouder 1 het toezicht even onderbreken voor bijvoorbeeld kort
toiletbezoek of het halen van koffie. Je hoeft dan dus geen vervanging te
regelen. Wel moet je in de buurt van het bad blijven en meteen in actie kunnen
komen als dat nodig is.
§ Je mag als toezichthouder 1 tijdens het banenzwemmen in de ochtend ook zelf
banen zwemmen, op voorwaarde dat je het toezicht aan het bad aan iemand
anders overdraagt. Die vervanger hoeft geen toezichthouder 1 te zijn, moet aan
het bad staan (of zitten) en jou meteen kunnen waarschuwen in geval van
nood.

•

Er moet altijd minimaal één toezichthouder bij de TZH-post zijn. Dus bij de overgang tussen
het instructiebad en het diepe bad.
o Alleen zo kunnen we voorkomen dat kleintjes zonder zwemdiploma A ‘oversteken’ en
in het diepe bad terechtkomen.

•

Als je toezicht houdt, gebruik je je mobiele telefoon (of andere mobiele apparaten) niet.
o Wil je toch even bellen, je mail checken of een app’je sturen, dan draag je het toezicht
tijdelijk over en ga je even weg bij het bad.

•

Neem een actieve houding aan.
o Loop regelmatig langs het bad. Praten met collega’s of bezoekers is prima, maar blijf
naar het bad kijken. Als je dat onbeleefd vindt, leg je het even uit.

•

Hou altijd de bodem in de gaten.
o Kijk ook regelmatig langs de badrand. Soms kun je vanuit jouw positie niet zien wat
net onder/achter de badrand gebeurt.
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•

Ken de kinderen, weet wie er zwemmen.

•

Kinderen zonder zwemdiploma A en met zwemvleugeltjes mogen zonder begeleiding van
een volwassene in het instructiebad, als ze maar vóór de lijn blijven.
o Zij mogen alleen achter de lijn als een volwassene hen begeleidt.

•

Kinderen zonder zwemdiploma A, die langer zijn dan 1.30 meter (en dus geen vleugeltjes
hoeven dragen), mogen zonder begeleiding van een volwassene in het instructiebad, zowel
voor als achter de lijn.
o Zij moeten wel een rood polsbandje om.

•

Kinderen zonder zwemdiploma A mogen niet in het diepe bad, behalve tijdens het ‘glijbaankwartiertje’.
o Ze moeten tijdens het ‘glijbaan-kwartiertje’ wel altijd vóór de lijn blijven, dus in het
ondiepe deel van het diepe bad. En er moet altijd een volwassene bij zijn.
o Kinderen zonder zwemdiploma A, die langer zijn dan 1.30 meter en geen
zwemvleugeltjes dragen, moeten kurken om als zij aan het ‘glijbaan-kwartiertje’
meedoen. Deze kurken liggen in de TZH-post.

•

Kinderen mogen geen eigen speelmaterialen meenemen (luchtbedden, banden, vlotjes e.d.).
Kleine zachte speelmaterialen (zoals zachte balletjes en strandballen) zijn wel toegestaan.

•

Grote speelmaterialen van het zwembad (zoals banden, matten, vlotten e.d.) mogen alléén in
het diepe, dus niet in het instructiebad.
o Je kunt immers niet goed zien wat er onder zo’n band, mat of vlot gebeurt. En als
kinderen niet kunnen zwemmen, kunnen ze verdrinken zodra ze eronder
terechtkomen.

•

Blijf altijd rustig en ‘in control’.
o Ga niet met bezoekers in discussie over de regels. Maak ook geen ruzie, zelfs niet als
kinderen of volwassenen zich provocerend gedragen.
o Blijf bij calamiteiten op je post en overleg met elkaar wie wat doet. Draag het toezicht
over als je zelf in actie komt.
o Ga niet rennen als dat niet nodig is.

•

Raak kinderen (en andere bezoekers) tijdens conflictsituaties niet aan.
o Ook niet als je ze uit het water of van het terrein af wilt hebben, bijvoorbeeld omdat ze
zich (bij herhaling) misdragen. Als iemand zich heeft misdragen en (ondanks
herhaalde verzoeken) weigert uit het water te komen of van het terrein af te gaan, bel
je in het uiterste geval de politie.

•

Als je moe wordt, of de schittering van het water wordt je te veel, laat je dan even vervangen.

•

Ga pas open als je de watermetingen hebt gedaan en de resultaten goed zijn (en als alle
andere openingshandelingen zijn gedaan). Ook het stofzuigertje moet uit het water zijn.
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De vereiste waarden voor de watermetingen staan op de dagcontrolestaat in de TZHpost. Bij afwijkende waarden herhaal je de meting(en). Wijken de waarden dan nog
steeds af, dan bel je het bestuur voor overleg. De vereiste meetwaarden en de te
ondernemen acties bij afwijkingen, staan ook op de dagcontrolestaat vermeld.
o De waarden voor ‘vrij chloor’ moeten tussen 0,5 en 5 liggen.
§ Bij te veel ‘vrij chloor' (boven de waarde van 5) kunnen mensen onder meer
huidirritaties oplopen. Het zwembad kan dan niet open. Je moet bezoekers die
voor het hek staan te wachten, dan dus teleurstellen.
§ Bij te weinig ‘vrij chloor' (waarde onder 0,5) kan er gewoon gezwommen
worden. Het water is dan (bijna) vergelijkbaar met gewoon kraanwater.
o De zuurgraad (ph-waarde) van het water moet tussen 6,8 en 7,8 liggen.
o

•

Zorg ervoor dat ook ín het gebouw, bij de kleedkamers, regelmatig toezicht is.
o Vraag aan iemand anders (een collega-vrijwilliger of desnoods een bezoeker die je
goed kent) om deze controles uit te voeren. Het gaat om korte controles, 'op het
gehoor'. Daarbij loopt iemand even langs de kleedkamers om te luisteren of alles in
orde is. Hij of zij gaat dus niet de kleedkamer(s) in.
o Als je als toezichthouder deze controles zelf doet, moet je eerst vervanging aan het
bad regelen.
o Let op: in het vrouwengedeelte doen alleen vrouwen deze rondes. In het
mannengedeelte alleen mannen.

De Stichting 'Zwembad ’t Molengors' is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk
letsel in en om het complex. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
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