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Spreekbeurtkaart:
geheimen van het zwembad
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Spreekbeurtkaart:
geheimen van het zwembad

In een zwembad werkt een beheerder. Hij moet er voor zorgen dat
de bezoeker zich  _ _ _ _ _ _ voelt.

Schoon zwembadwater is erg belangrijk. Het zwembadwater heeft
een goede kwaliteit als het de  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ van mensen niet
in gevaar brengt. Er zijn regels waaraan goed zwembadwater moet
voldoen. Iedere maand wordt zwembadwater gecontroleerd door
mensen van een laboratorium.

Het zwembadwater wordt schoon door het water te  _ _ _ _ _ _ _ _
en te  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .  Het schoonhouden van zwembad-
water gebeurt met een waterzuiveringsinstallatie. 
Na het zuiveren wordt er chloor aan het water toegevoegd. 
Chloor is een desinfecterend middel. Het water wordt ontsmet.

In een zwembad kunnen ongelukken gebeuren. Badmeesters en
camera’s houden de zwemmers goed in de gaten. Om verdrinking
te voorkomen hebben veel zwembaden  _ _ _ _ _ _ _  .

Een zwembad is pas compleet met een superglijbaan. 
Een glijbaan is veilig als er een goede  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ is.
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Wil je ook alles 
weten over 
het zwembad?

DAT IS 
SHARELLA.

DIT IS BAS.

DOE JE 
MET ONS MEE?

WIJ HOUDEN VAN 
EXPERIMENTEREN.
IETS PROBEREN EN 
DAN KIJKEN WAT ER

GEBEURT.

DAT IS CHEN.

DIT IS KIM.

ZO ONTDEKKEN WE 
STEEDS IETS NIEUWS. DOE

JE MET ONS MEE?

WIJ VINDEN HET 
LEUK OM VAN ALLES 
OP TE ZOEKEN EN 
TE PROBEREN.

Kies met wie je mee wilt doen. Heb je zin
in proefjes? Doe dan mee met Bas en
Sharella. Lees alleen de blauwe bladzijden.
Wil je de antwoorden opzoeken? Doe dan
mee met Kim en Chen. Lees alleen de
groene bladzijden.

Neem een schrift om de 
antwoorden op te schrijven 
en tekeningen te maken.

Maak alle opdrachten van de 
groene of de blauwe bladzijden 
en vind het codewoord. 

Als je klaar bent, maak dan 
een kopie van de spreekbeurtkaart. 
En vul de codewoorden in.

Als je een spreekbeurt gaat 
houden, gebruik dan de 
spreekbeurtkaart en je schrift
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Bas, Sharella, Kim en Chen gaan naar het zwembad. Leuk! Ze hebben er zin in.
Lekker zwemmen, duiken en glijden. En als de zoemer gaat, springen ze het
water in voor de golven. Daarna nog een keer van de glijbaan. Hoe weet 
je zeker dat de glijbaan stevig is? En is het water wel zo schoon als het lijkt? 
Veel vragen dus. Bas, Sharella, Kim en Chen gaan snel op onderzoek uit. 

Hoe maak je een zwembad 
veilig voor bezoekers?
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Waar moet de beheerder van een
zwembad voor zorgen?

Ex
pe

rim
en

te
er

De beheerder van een zwembad moet er voor zorgen 

dat de bezoeker zich  _ _ _ _ _ _ voelt.

Codewoord: _ _ _ _ _ _

Als je naar het zwembad gaat, bedenk dan eens wat je allemaal doet. Natuurlijk
neem je een duik in het water. Maar je doet nog veel meer. Wat dacht je van een
kaartje kopen, douchen en je spullen opbergen in een kluisje?

• Schrijf per onderdeel op hoe het is geregeld in het zwembad waar jij vaak
naar toe gaat. Geef steeds aan of er wel of geen techniek bij nodig is.

Techniek zorgt voor gemak. Het gaat een
stuk sneller om met één druk op de knop
onder een warme douche te stappen, in
plaats van zelf de goede temperatuur te
moeten regelen. Daarnaast zorgt techniek
voor veiligheid. Alleen de mensen die een
kaartje hebben gekocht, kunnen door het
toegangspoortje.

• Noem nog een technische oplossing
die voor veiligheid in het zwembad
zorgt.

In een zwembad werkt een beheerder. 
• Vraag bij het zwembad wie er voor de

veiligheid zorgt. 
Bijvoorbeeld via de mail of telefoon.
Schrijf je antwoord op.

Onderdeel Omschrijving Techniek 
ja / nee

Kaartje kopen
Toegangs- Voor het poortje steek je het kaartje in een apparaat. Ja
poortje De  streepjescode wordt gelezen. Het licht gaat op groen. 

Het poortje gaat open.
Douches
Kluisjes

DIE HEB JE HIER 
NIET. JE SLUIT HET KLUISJE

MET EEN CODE.

HÉ, WAAR IS NOU 
HET SLEUTELTJE?
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Ontdek

Waar moet de beheerder van een
zwembad voor zorgen?
In het zwembad kun je veel plezier beleven. Jij gaat er vast ook wel eens naar
toe. Met je ouders of met je vrienden of vriendinnen. Of misschien vier je er
wel een verjaardagsfeestje. 

• Als je naar het zwembad gaat, doe je vaak hetzelfde.
Dat zie je hier. Maar de stappen staan niet in de 
goede volgorde. Hoe moet het wel? 
Zet de nummers in de goede volgorde.
1. Door het toegangspoortje.
2. Zwemmen, duiken en glijden.
3. Douchen als je het water uitkomt.
4. Spullen in een kluisje leggen.
5. Kaartje kopen.
6. Douchen voordat je het water in gaat.
7. Spullen uit het kluisje halen.

Ook in een zwembad kom je veel techniek tegen. Meer dan je denkt. 
Zet een streep onder de nummers met techniek.

Ieder zwembad heeft een beheerder. De beheerder zorgt ervoor dat alles 
goed verloopt in het zwembad.  

• Na het omkleden berg je je tas op in een kluisje. Hoe werkt zo’n kluisje?
• Na het zwemmen, ga je onder de douche. De douches 

hebben een ingestelde temperatuur die je zelf niet kunt 
veranderen. Hoe gaan de douches aan?

De techniek in een zwembad zorgt ervoor 
dat alles soepel en gemakkelijk verloopt. 
De techniek zorgt er ook voor dat bezoekers 
zich veilig voelen in een zwembad.

• Wat hebben een kaartje met streepjes-
code en een toegangspoortje 
te maken met veiligheid? 
Schrijf je antwoord op.

De beheerder van een zwembad moet er voor zorgen dat de bezoeker zich

_ _ _ _ _ _ voelt.

Codewoord: _ _ _ _ _ _

HÉ, IK MAG ER
NIET IN. IK SNAP
ER NIETS VAN.

IK WEL! JE 
HEBT JE KAARTJE
ER OP Z’N KOP

INGEDAAN.
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Wanneer heeft het zwembadwater 
de goede kwaliteit?
In water, ook in schoon water, zitten altijd bacteriën. Er zijn goede bacteriën 
en bacteriën waar de mens ziek van wordt. Een ander woord voor bacterie is
ziekteverwekker. 

• Voor dit experiment heb je buisjes of glazen nodig. Verzamel verschillende
soorten water in buisjes of glazen. Bijvoorbeeld: 
• Water uit de kraan.
• Een restje afwaswater.
• Water uit een sloot.
• Of misschien weet jij nog andere ‘soorten’ water.

• Zet de buisjes of glazen naast elkaar en bestudeer het water. Wat is het
schoonste water? Wat is het vuilste water? Hoe zie je het verschil? 

Water met een goede kwaliteit moet niet alleen schoon zijn, maar het moet 
ook ‘ph-neutraal’ zijn. Dat betekent dat het niet te zuur moet zijn. Zuur water 
is slecht voor je huid. Met indicatorpapier kun je meten hoe zuur water is. 

Neem de buisjes/glazen water uit het vorige experiment. Vraag aan je juf of
meester om indicatorpapier. Dit kan lakmoespapier zijn of bij de apotheek 
of dierenwinkel kun je ook vaak ‘universeel indicatorpapier’ kopen. 

• Hang in ieder bakje water een strookje papier. Vergelijk de kleuren van de
verschillende strookjes. Wat kun je zeggen over de zuurgraad van de
verschillende soorten water? Schrijf dit op in je schrift.

• Wat is het beste water om in te zwemmen, denk je?

Zwemmers brengen ook 
hun eigen bacteriën mee. 
De beheerder van een 
zwembad wil natuurlijk niet 
dat zijn bezoekers ziek worden 
van een duik in het water. 
Hij houdt het water schoon.

• Hoe houdt hij het water schoon? 

Ex
pe

rim
en

te
er

Het zwembadwater heeft een goede 

kwaliteit als het de  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  van mensen niet in gevaar brengt.

Codewoord: _  _ _ _ _ _ _ _ _ _

IK DENK DAT ZIJ 
VAN HET LABORATORIUM IS.
ZE TEST HET ZWEMBAD-

WATER.

WAAROM HEEFT 
DIE MEVROUW GEEN
BADPAK AAN? WIL ZE

NIET ZWEMMEN?

OTIB_Boekje_Zwembad  22-01-2009  16:34  Pagina 6



7

Wanneer heeft het zwembadwater 
de goede kwaliteit?

Ontdek

Het schoonhouden van zwembadwater is erg belangrijk. In zwembadwater
zitten allerlei bacteriën. Van sommige bacteriën kun je ziek worden. Doordat 
er mensen in het water zwemmen, komt er nog meer vuil in het water.

• Hieronder staat wat voor vuil mensen in het water brengen. Maak twee
rijtjes in je schrift. Een rij met zichtbaar vuil. En een rij met onzichtbaar vuil.

speeksel – zweet – stukjes nagel – restjes make up – huidschilfers –
haren – vuil van badkleding – plas – bacteriën – pleisters – restjes gel
en haarlak. 

Alle bezoekers duiken in hetzelfde water. 
De beheerder van het zwembad moet er 
voor zorgen dat het water schoon en fris blijft. 

• Bedenk of zoek uit hoe het water van een 
zwembad schoongehouden wordt. 
Kijk op internet of neem contact op met 
de beheerder. Schrijf je antwoorden op.

Er zijn regels waaraan goed zwembadwater moet voldoen. Iedere maand
wordt zwembad water gecontroleerd door mensen van een laboratorium. 
Zij controleren de hoeveelheid bacteriën en de hoeveelheid chloor. 
Verder wordt de temperatuur van het water en de zuurgraad gemeten. 
Door de maatregelen die de beheerder neemt om het water schoon te houden
én door de maandelijkse controle kun je er zeker van zijn dat je een duik
neemt in fris en schoon water.

Het zwembadwater heeft een goede kwaliteit als het de 

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _  van mensen niet in gevaar brengt.

Codewoord: _  _ _ _ _ _ _ _ _ _

RUIK JE HET
CHLOOR? NIETS AAN
DE HAND DUS. KOM
WE SPRINGEN ER IN!

EVEN KIJKEN 
OF ER GEEN VUIL 
IN HET WATER ZIT.
ANDERS GA IK 
ER NIET IN, 

HOOR!
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Hoe wordt zwembadwater 
schoongehouden?

8

Ex
pe
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te
er

Wat ben je te weten gekomen over het schoonhouden van zwembadwater?
Misschien dat het via een waterzuiveringsinstallatie gaat? Daar wordt het water
gezuiverd. 

• Het onzichtbare vuil wordt uit het water gehaald met het vlokmiddel en het
zandfilter. In dit experiment ga je zelf proberen hoe je iets ‘onzichtbaars’ uit
het water kunt halen. Je hebt nodig: 
• een glas limonade (dus water aanlengen met ranja).
• een koffiefilter.
• een andere beker.
• koolstofpoeder. Koolstofpoeder kun 

je bij een aquariumwinkel halen. 
Je kunt ook Norittabletten gebruiken 
en heel fijn malen, zodat het poeder wordt.

• Doe het koolstofpoeder (of het Noritpoeder) in het 
koffiefilter. Giet hier het glas limonade door heen.

• Welke kleur heeft de vloeistof als hij in de beker 
komt? Wat is er gebeurd in het koffiefilter?

• Hieronder staan de stappen voor het zuiveren van water. Zet deze woorden
op de goede plek in het verhaal: chloor – vlokmiddel – zandfilter –
desinfecteren – waterzuiveringsinstallatie – riool – haarvanger –
opgeloste – groot – kleinere

Het water wordt naar de  _ _ _ _ _  gebracht. Daar gaat het water door een 
_ _ _ _ _  .  Hier wordt  _ _ _ _ _  vuil uit het water gehaald. Dan komt er een 
_ _ _ _ _  in het water. Hiermee wordt het  _ _ _ _ _  vuil bijeengebracht. 
De volgende stap is de  _ _ _ _ _  .  Het niet  _ _ _ _ _  vuil 
wordt dan tegen gehouden. Dit vuil gaat naar het  
_ _ _ _ _  .  Als laatste wordt er  _ _ _ _ _  toegevoegd.
Dit is om het water te  _ _ _ _ _  ,  zodat het opgeloste
vuil zoals plas en zweet geen schade kan aanrichten.

In de waterzuiveringsinstallatie wordt een verschil
gemaakt tussen groot en klein vuil. Dat is hetzelfde 
als zichtbaar en onzichtbaar vuil.

Het zwembadwater wordt schoon door het water te 

_ _ _ _ _ _ _ _  en te  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _  en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IK HEB 
EEN HELE KAN
GENOMEN. DAN

KUNNEN WE GOED
ZIEN WAT ER 
GEBEURT.

BEN JE 
KLAAR?

NEE, NIETS TE 
ZIEN. IK DENK DAT 
HIJ OP WEG IS NAAR
DE WATERZUIVERINGS -

INSTALLATIE.

EN? HEB JE M’N 
RING GEVONDEN? WAT

STOM DAT IK HEM IN HET
WATER HEB VERLOREN.
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Het schoonhouden van zwembadwater is een uitgebreid proces. Het heet 
ook wel de waterzuivering. Hieronder lees je hoe het water gezuiverd wordt. 

• Bekijk de tekening hierboven van de waterzuivering in het zwembad. 
Lees het verhaaltje dat hier onder staat. Zet de gekleurde woorden bij 
de juiste nummers. 

• Het water in een zwembad wordt via een aantal stappen behandeld.
• Het water wordt afgevoerd naar de waterzuivering.
• Het water gaat door de haarvanger. Hier wordt groot vuil, zoals haren

en pleisters uit het water gehaald.
• Er komt vlokmiddel in het water. Het kleinere vuil blijft aan de druppels

plakken. Het worden ‘vlokken’ en deze zakken naar de bodem. 
• De nog kleinere vuildeeltjes worden door het zandfilter

tegengehouden. Dit vuil gaat naar het riool.
• Er zit ook opgelost vuil in het water, 

zoals plas en zweet. Hiervoor 
wordt chloor toegevoegd aan 
het water. Chloor is een 
desinfecterend middel. 
Dat betekent dat het 
water ontsmet wordt.

• Er mag niet te veel chloor in zwembad-
water zitten. Weet je waarom niet? 
Zoek het uit en schrijf je antwoord op.

Hoe wordt zwembadwater 
schoongehouden?

Ontdek

9

Het zwembadwater wordt schoon door het

water te  _ _ _ _ _ _ _ _  en te  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _  en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

KIJK, IK KRIJG 
ER UITSLAG VAN. KOM, 
WE WAARSCHUWEN DE

BADMEESTER. MISSCHIEN IS
ER IETS NIET IN ORDE MET

DE WATERZUIVERING.
VOLGENS MIJ ZIT 

ER TE VEEL CHLOOR IN
HET WATER. HET PRIKT IN

MIJN NEUS EN OGEN.

3 5 7
1

6
4 2
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en

te
er Hoe kun je het zwemmen 

extra veilig maken?
Tientallen mensen zijn tegelijk in hetzelfde zwembad. Gaat dat allemaal wel
goed? Zijn er geen jongeren die in het ondiepe duiken? Is er geen kind zonder
diploma in het diepe? In het zwembad gelden strenge regels die ervoor moeten
zorgen dat er geen ongelukken gebeuren.

• Deze bordjes heb je vast wel 
eens in het zwembad gezien. 
Welke regels horen er bij? 

• In het zwembad worden alle zwemmers steeds goed in de gaten gehouden.
Wie en wat houden de zwemmers in de gaten? 

Badmeesters kunnen reddingszwemmen en hebben een EHBO-diploma zodat
ze zwemmers in nood kunnen helpen. De onderwatercamera’s zijn een extra
hulpmiddel. De camera’s zitten in de wand van het zwembad, achter glas. 
De beelden worden binnen op een monitor en door de badmeesters nauwkeurig
gevolgd. 

10

Om verdrinking te voorkomen hebben veel 

zwembaden  _ _ _ _ _ _ _  .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ 

JA, JA EN JA! 
MAG IK NU EINDELIJK

HET WATER IN?

HEB JE EEN 
ZWEMDIPLOMA? WEET JE DAT
JE NIET IN HET ONDIEPE MAG
DUIKEN? EN ZORG JE DAT JE

NIET RENT EN UITGLIJDT!

3Meter

• Teken het zwembad hierboven na in je schrift.
Waar moet je de onderwatercamera’s plaatsen,
zodat je alles onder water kunt zien? 
Teken de camera’s in je tekening erbij.

1 2 3 4
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Hoe kun je het zwemmen 
extra veilig maken?

Ontdek

Een groot gevaar in een zwembad is dat een zwemmer in moeilijkheden komt. 

In het zwembad worden alle zwemmers steeds goed in de gaten gehouden.
• Bedenk eens twee manieren waarop dat gebeurt.
• Wat kunnen er voor ongelukken gebeuren? Schrijf je antwoorden op.

Er zijn strenge regels voor de veiligheid van de zwemmers. Zo moet er altijd
een badmeester aanwezig zijn. Bij grote drukte zijn dat er twee of meer. Alle
badmeesters kunnen reddingszwemmen. Dat betekent dat ze weten hoe ze
een zwemmer in nood snel uit het water kunnen halen. 

• Naast badmeesters houden ook camera’s de zwemmers in de gaten. 
Waar hangen die camera’s, denk je? Kies het meest juiste antwoord.
• Onder water 
• Boven water bij de zwembaden
• Onder en boven water

Het nieuwste systeem om zwemmers nog beter te 
kunnen volgen is het drenkeling      endetectiesysteem. 
Een drenkeling is iemand die (bijna) verdrinkt. 
Het systeem bestaat uit verschillende 
camera’s boven en onder water. 

De badmeesters worden binnen
15 seconden via een alarmtoestel
en via de bewakingsmonitor
gewaarschuwd zodra een
zwemmer zonder te bewegen
onder water is of onder water 
in moeilijk heden komt.

DAAR ZIJN DIE 
CAMERA’S DUS NIET 

VOOR BEDOELD. ZE KIJKEN
NAAR DE CAMERA’S OM TE
ZIEN OF ER GEEN ZWEMMERS

IN MOEILIJKHEDEN 
KOMEN.KIJK, EEN 

ONDERWATERCAMERA.
IK ZWAAI EVEN NAAR
DE BADMEESTERS.

Om verdrinking te voorkomen hebben 

veel zwembaden  _ _ _ _ _ _ _  .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ 
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Wanneer is een glijbaan veilig?
Wat doe jij het liefst in het zwembad? Duiken, zwemmen of glijden? 
Als er een grote snelle glijbaan is, ga je er vast zo vaak mogelijk vanaf. 
Soms zijn de glijbanen donker. Dat maakt het extra spannend. 

• Glijbanen moeten natuurlijk veilig zijn. De tekening hieronder laat een 
onveilige situatie zien. Schrijf in je schrift op wat er veiliger kan.

De eerste die met de glijbaan aan de slag gaat, 
is de technisch ontwerper. Hij bedenkt niet alleen
hoe de glijbaan eruit komt te zien, maar ook hoe
de glijbaan gemaakt moet worden. Een goede
constructie maakt de glijbaan stevig en stabiel.

Na het ontwerpen van een goede
constructie bedenkt en berekent de
ontwerper hoe de  glijbaan verder
gemaakt moet worden. 

Stel je voor dat jij de ontwerper bent
van de nieuwe supergrote glijbaan
voor het zwembad bij jou in de buurt. 

• Maak een schets van de glijbaan
en geef aan hoe de losse 
onderdelen van de glijbaan 
samen  gevoegd worden. 
Besteed aandacht aan de 
trap, de toegang en het 
bad aan het eind. 
Verzin ook een naam voor 
je glijbaan. Maak hem 
daarna ook in het ‘echt’.

Ex
pe

rim
en

te
er

EH… WAT? OH, DE 
NAAM. DAT LIJKT ME NU 
NOG NIET ZO BELANGRIJK. 
HEB JE AL NAGEDACHT 
OVER EEN STEVIGE 

CONSTRUCTIE?

IK NOEM MIJN 
GLIJBAAN DE SNELLE
SLANG. OF NEE… DE
VLIEGENDE VAART. 

WAT VIND JIJ?

Een glijbaan is veilig als er een goede 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  is.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Veel zwembaden hebben tegenwoordig een glijbaan. Vaak wel meer dan één.
Natuurlijk is er een verschil tussen een glijbaan bij het peuterbadje en de lange
buis voor grote kinderen en volwassenen. Toch geldt voor alle glijbanen dat ze
veilig moeten zijn. 

• Een glijbaan bestaat uit verschillende onderdelen. Schrijf de verschillende
onderdelen in je schrift. 

Het is belangrijk dat de glijbaan een stevige constructie heeft.
Alles wat uit twee of meer delen is samengevoegd noem je een constructie.
Samenvoegen betekent dat twee losse delen aan elkaar vastgemaakt worden
met een verbinding. Dat kan door lassen, lijmen of schroeven. 
Een goede constructie maakt de glijbaan stevig en stabiel.

Als er een nieuwe glijbaan in een zwembad moet komen, 
gaat de technisch ontwerper aan de slag. 
Hij maakt verschillende ontwerpen en 
schetsen. Daarna berekent hij hoe 
alles gemaakt moet worden.

• Ontwerp zelf drie nieuwe glijbanen. 
Denk na over:
• een stevige constructie
• de grootte van de glijbaan
• het model van de glijbaan
• de verschillende bochten

• Maak een tekening en geef uitleg 
met pijlen en woorden.

• Laat daarna de tekeningen aan 
een paar klasgenoten zien. 
Welke glijbaan lijkt hen 
het leukst?

Wanneer is een glijbaan veilig? Ontdek

Een glijbaan is veilig als er een goede 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  is.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13

WOW! 
WAT EEN GAVE 

GLIJBAAN!

JA, COMPLIMENTEN 
VOOR DE ONTWERPER.
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De beheerder van het zwembad zorgt dat alles goed en veilig verloopt in 
het zwembad. De beheerder zorgt voor goed en schoon zwembadwater. 
Iedere maand wordt zwembadwater ook gecontroleerd 
door mensen van een laboratorium. 
Het schoonhouden van zwembadwater 
gebeurt met een waterzuiverings-
installatie. Al het vuil wordt er uit-
gehaald. Met chloor wordt het water 
ontsmet. Ook de veiligheid in het 
water is belangrijk. Alle zwemmers 
worden steeds goed in de gaten 
gehouden. Door badmeesters en 
soms door onderwatercamera’s. 

• Stel jij bent de beheerder van 
een zwembad. Aan welke regels 
moeten de zwemmers zich 
houden? Maak een lijstje met 
regels die in jouw zwembad gelden. 

• Probeer daarna een lijstje te maken 
met de dingen die je als beheerder 
op een dag gaat doen.

Hoe maak je een zwembad 
veilig voor bezoekers?

14

DE GLIJBAAN 
GAAT ZO HARD. 

HIJ ZAL TOCH WEL
VEILIG ZIJN?

NATUURLIJK! 
ALS DE CONSTRUCTIE
IN ORDE IS, IS DE 

GLIJBAAN …

WOW! WAT 
EEN GAVE GLIJBAAN 

IS DIT.

OKÉÉÉÉ!
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Hoe maak je een zwembad 
veilig voor bezoekers?

• Bekijk het plaatje hierboven goed. Wat klopt er allemaal niet? 
Schrijf dit op in je schrift. Waarom is het niet goed?

15
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Jij als zwembadexpert
Sharella, Bas, Chen en Kim zijn zwembadexpert. Zij controleren of het zwembad
veilig is. Ben jij ook zwembadexpert? Kijk wat Sharella, Bas, Kim en Chen doen. 
Dan weet je wat je taak is.

• Controleer de veiligheid buiten het water. 
• Kijk of alles goed geregeld is bij de ingang, de kleedkamers, de kluisjes 

en de douches.

Veiligheid buiten het water

JA, MOET 
JE KIJKEN HOEVEEL

VUIL ER IN HET 
FILTER ZIT.

16

Veiligheid van het water

DAARNA GAAT 
HET DRAAIPOORTJE OPEN. 

ZO KOMEN ALLEEN MENSEN 
DIE BETAALD HEBBEN 

BINNEN.

WAT LEUK 
OM TE ZIEN 

HOE HET WATER 
GEZUIVERD
WORDT.

EN ONTSMET. 
WANT HIER WORDT
OOK HET CHLOOR
TOEGEVOEGD.

JA EN WAT 
HANDIG DAT JE NIET 

ZELF DE TEMPERATUUR 
HOEFT IN TE STELLEN. ZO 
STA JE NOOIT ONDER EEN 

TE HETE DOUCHE.

KIJK, HIER KOPEN 
WE EEN KAARTJE. DAT
KAARTJE MOET ZO IN

DAT APPARAAT.

• Controleer de kwaliteit van het water. 
• Ruik je het chloor? 
• Is het water in beweging? 
• Vraag of je de waterzuiveringsinstallatie eens mag bekijken. 

Schrijf op wat je allemaal ziet.

GELUKKIG 
WORDT HET WATER
ONTSMET DOOR HET
CHLOOR DAT ER 

IN ZIT.

ECHT NETJES 
IS HET NIET.

HÈ, BAH!

OEPS, 
IK HEB PER

ONGELUK EEN
KLEIN PLASJE

GEDAAN.
HET IS 

OOK WEL ECHT
NODIG, ZEG.

AH, 
HEERLIJK 

DAT WARME
WATER.
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Veiligheid in het water

• Ga na hoe de zwemmers in de gaten gehouden worden.
• Controleer bij de badmeester of de camera’s goed werken.

HIER ZIE JE WAT 
ER IN HET WEDSTRIJD-

BAD GEBEURT.
DAT IS DE 

DERDE AL. WAT 
WORDEN WE HIER 
GOED IN DE GATEN

GEHOUDEN.

EN OP DEZE 
MONITOR ZIE IK HET

PEUTERBADJE.

KIJK, HIER!
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Wist je dit al?
In sommige zwembaden moet je verplicht een badmuts op. Dit heeft te maken
met de ‘hygiëne’. Er kunnen dan minder haren in het zwembad komen.
Wedstrijdzwemmers hebben ook een badmuts op. Met een badmuts op glijdt
het water makkelijker langs hun hoofd. Dat kan weer een paar seconden schelen. 

Er zijn nu niet veel geheimen 
meer over het zwembad. 
En op de spreekbeurtkaart 
kun je alles nog nalezen. 
Wil je meer weten?

Kijk op de volgende internetsites: www.zweminfo.nl
www.knzb.nl

Op Wikipedia kun je nog meer over zwembaden en zwemmen lezen.

18

JE BENT JE 
SOKKEN VERGETEN 

UIT TE DOEN.

NEE HOOR, MAAR 
HET LEEK ME WEL 
ZO HYGIËNISCH.
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