
4.5.5. COMMUNICATIE MOGELIJKHEDEN

Als Lifeguard in een openluchtbad heb je meestal niet direct een telefoon bij de hand om met bijvoor-
beeld de receptie (kassa) te communiceren. Ook kan het voorkomen dat er wel een badmeesterspost is
met telefoon, maar dat deze zich op afstand bevindt van je eigen positie. In deze gevallen is het gebruik-
maken van een portofoon een ideale en zeker noodzakelijke oplossing.

__ --------------------{Ol----
~ Truus heeft het gehele najaar, winter en voorjaar als lifeguard in een overdekt

zwembad gewerkt. Deze zomer zal zij gaan werken in een openluchtzwembad.

Noem drie belangrijke aandachtspunten voor Truus voor haar werk in het
openluchtzwembad.

Voordelen zone-verdeling
• Je bent vooral verantwoordelijk voor die zwembadbezoekers die zich in jouw gebied bevinden.
• Je bent dicht bij de zwembadbezoekers waar je verantwoordelijk voor bent.
• Je kunt je concentreren op een kleiner, meer te controleren gebied.
• Je kunt regelmatig wisselen van zone, waardoor de alertheid beter blijft.
• Zones in gevaarlijke gebieden kunnen overlapt worden, waardoor een gedeelde verantwoordelijkheid

ontstaat (tussen jou en je collega).

Nadeel zone-verdeling
• Door het overlappen kunnen misverstanden ontstaan over wie actie onderneemt. Dit vraagt om goede

afspraken vooraf en duidelijke communicatie.

4.6. SAMENVATTING

Toezichthouden met meerdere Lifeguards aan één
bassin. Bij toezicht met meerdere Lifeguards aan één
bassin wordt het bad (vanuit strategische posities)
verdeeld in te bewaken zones. De grootte van de zones
is vastgelegd in het Toezichtplan. Daarbij is rekening
gehouden met het te verwachten aantal bezoekers aan
het bassin, op dat uur, op die dag, de aard van de
bezoekers, de vorm en grootte van het zwembad, de
activiteiten die plaatsvinden, het licht en het mogelijke
overzicht. Al deze aspecten hebben dus ook invloed op
het aantal Lifeguards dat moet worden ingezet.
Een zone bevat alles van boven (plafond) tot onder
(bodem bassin).
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TIPS VOOR TOEZICHTHOUDEN BIJ:

1. Springen van de kant
Gelukkig gebeuren er niet zoveel ongelukken met springplanken en bij het springen in het algemeen.
Maar als er een ongeluk gebeurt, dan zijn de verwondingen vaak ernstig. Vandaar dat je goed op moet
letten en ervoor moet zorgen dat zwembadbezoekers de regels goed naleven.

2. Springplanken
• Bij elke opengestelde springplank dient een extra Lifeguard te worden ingezet.

3. Glijbaan
• Eerst zelf uitproberen, om ervaring in de moeilijkheidsgraad te hebben.
• De bezoekers observeren vóór zij ebruik maken van de glijbaan, waardoor je jonge kinderen (zonder

diploma) tijdig kunt uitsluiten -an gebruik.
• Alert zijn op botsingen op de lijbaan door te snel starten na elkaar of door het veroorzaken van

opstoppingen.
• Voor openstelling glijbaan controleren op scherpe uitsteeksels of andere mankementen.
• Kennis hebben van hoe de noodstop -an de glijbaan werkt.
• De regels van de glijbaan moeten duidelijk herkenbaar (voor de zwembadbezoekers) aanwezig zijn,

liefst in de vorm van pictogrammen.
• Zorg voor recente (goed)keuring en Logboek per glijbaan.
Bij elke opengestelde glijbaan dient minimaal één extra Lifeguard te worden ingezet.

4. Golfslagbad
• Getraind zijn op het uitvoeren van reddingsacties terwijl de golven operationeel zijn.
• Extra alert zijn als de golven operationeel zijn, vanwege toename drukte en verminderd zicht op de

bodem.
• Er op bedacht zijn dat het oriëntatievermogen van de zwembadbezoeker aangetast kan zijn als de

golven operationeel zijn.
• Alert zijn op kleine kinderen, deze kunnen makkelijk omver geworpen worden door de kracht van de

golven.
• Rekening houden met de zuigende kracht van het water indien de golven operationeel zijn. Minder

ervaren zwemmers kunnen nu in voor hen te diep water terechtkomen.
• Alert zijn op paniek reacties van zwembadbezoekers als de golven operationeel zijn. Goed letten op

gezichtsuitdrukkingen.

Als de golven aan gaan/zijn, dienen er zo veel Lifeguards als nodig aanwezig te zijn om het geheel (zone-gewijs)
te kunnen overzien en de veiligheid te waarborgen.

5. Stroomversnelling of wildwaterbaan
• Eerst zelf uitproberen, om ervaring in de moeilijkheidsgraad te hebben.
• Alert zijn op jonge kinderen, zij kunnen uit balans gebracht worden of niet meer in staat zijn

zelfstandig de attractie te verlaten, waardoor zij in paniek kunnen raken.
• De bezoekers observeren vóór zij gebruik maken van de attractie, waardoor je jonge kinderen (zonder

diploma) tijdig kunt uitsluiten van gebruik.
• Wildwaterbanen kunnen verwondingen veroorzaken door verschil in waterdieptes (rotsen b.v.).

Doordat de bezoekers geen doorzicht in het water hebben kunnen zij zich verwonden.
• Alert zijn op botsingen door te snel starten na elkaar, of door het veroorzaken van opstoppingen.

Als een stroomversnelling/wildwaterbaan in werking en opengesteld wordt, dienen er zo veel als nodig (minimaal
één extra) Lifeguards aanwezig te zijn om het geheel (eventueel zone-gewijs) te kunnen overzien en de veiligheid
te waarborgen.
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6. Drijvende (opblaasbare) objecten
• Nooit drijvende objecten in het ondiepe gedeelte van

het bassin toestaan. In dit gedeelte van het
bassin bevinden zich vaak onervaren zwemmers (dik-
wijls jonge kinderen) die zich mogelijk niet
kunnen redden indien zij onder het drijvende object
terecht komen.

• Alert zijn op onervaren zwemmers die met een drij-
vend object in het diepe gedeelte van het bassin
komen. Indien zij van het object afvallen, kunnen zij
zich niet redden.

• Het drijvend object beheersbaar houden, niet teveel
zwembadbezoekers in één keer toelaten op het object
en ervoor zorgen dat kleinere kinderen (met diploma) ook een kans krijgen om te spelen zonder de wat
wildere tieners.

• Erop toezien dat zwembadbezoekers niet in de bevestigingstouwen terecht kunnen komen en
daardoor verwondingen kunnen oplopen.

• Alert zijn op zwembadbezoekers die van een drijvend object afvallen en de bassinrand raken.
• Alert zijn op zwembadbezoekers die van het drijvend object afspringen bij ondieper water.
• Extra alert zijn op zwembadbezoekers die onder een drijvend object terechtkomen. Kijk waar ze weer

bovenkomen.

Bij een opengesteld object dient minimaal één extra Lifeguard te worden ingezet.

7. Openluchtbad
• Voorzorgsmaatregelen nemen bij warm (zonnig) weer, zoals het insmeren met goed zonnebrand-

product voorafgaande aan je dienst, gebruik maken van een zonnebril, regelmatig water drinken en je
hoofd beschermen tegen de zon.

• Voorzorgsmaatregelen nemen bij slecht weer en regen.
• Op de hoogte zijn van de weersverwachting van de dag.
• Bij het horen van donder onmiddellijk het buitenbad en ligweide ontruimen.
• Na het onweer zeker 15 minuten wachten tot heropening openluchtbassins.
• Regelmatig de ligweide en kleedaccommodatie controleren op overlast en gebruik van alcohol en/of

softdrugs.
• Zorgen voor goede communicatiemogelijkheden.
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