
Verhoog de veiligheid in uw zwembad met een

Veel zwembadexploitanten 
krijgen te maken met regels 
om de veiligheid in de baden te 
verhogen, omdat er nog steeds 
teveel ongelukken gebeuren. 
Voor veel exploitanten betekent dit 
een aanslag op het budget omdat zij 
genoodzaakt zijn om extra personeel aan 
te nemen. Dit gaat dan ten koste van de extra’s die het bad nodig 
heeft om aantrekkelijk te blijven voor bezoekers. Te denken valt 

aan waterglijbanen, duiktorens en andere speeltoestellen.

Instanties met zwembaden die niet dieper zijn dan 1.40 
meter, zijn niet verplicht om een toezichthouder te hebben. 
Het Caribad, een tropisch zwemparadijs in Gorinchem, 
wilde toch toezicht in het buitenbad, dat het gehele jaar 
voor publiek geopend is. Zij wilden het personeel niet extra 
belasten door deze mensen steeds van binnen naar buiten 

te sturen. Dit vooral omdat het niet bevorderlijk is voor 
de gezondheid van het personeel. Binnen is het gemiddeld 

34° C en buiten gemiddeld 15°C, dat is al snel een kleine 20° 
C temperatuurverschil, en dat dan als we van het gemiddelde 

uitgaan. Ook in de winter is dit zwembad geopend en dan zijn 
de verschillen veel groter. Nadat er een incident met ongewenste 
intimiteiten was geweest in het buitenbad, wilde de directie toch 
wel stappen ondernemen. In eerste instantie werden er buiten 
bewakingscamera’s geplaatst, maar door de dampvorming boven het 

bad, kon permanent toezicht niet gegarandeerd worden. 

Johan Piek, die al enkele jaren het technisch 
onderhoud aan het zwembad pleegt, werd 

benaderd om een oplossing te zoeken. Na enig 
speurwerk kwam hij terecht bij een leverancier 
van camera’s die op kranen en vrachtwagens 
gemonteerd worden. Deze zijn onder de 
waterlijn in het zwembad geplaatst en 
na enige aanpassingen blijkt dit een zeer 
bruikbare en betaalbare oplossing te zijn. 



De camera’s zijn op strategische 
plaatsen in het bad geplaatst, en 
er zijn op diverse plaatsen in het 
binnenbad TFT-schermen geplaatst, 
zodat het bad vanaf meerdere 
plaatsen in de gaten gehouden kan 
worden.

Na een lange proefperiode en 
de nodige aanpassingen aan de 
apparatuur zijn Piek Technische 
Servide en Aquanautic samen in zee 
gegaan om deze oplossing verdere 
bekendheid te gaan geven.

Het plaatsen van 
onderwatercamera’s is een heel 
goede oplossing gebleken voor 
zwembaden met een lage tot 
geen personeelsbezetting.

Door simpelweg op bijvoorbeeld een 
receptie een beeldscherm te plaatsen 
heeft u toch toezicht op het zwembad, 
zonder dat het u extra personeel kost.
Dit is een zeer rendable oplossing 
voor beheerders van zwembaden niet 
frequent gebruikt worden of die niet 
als “openbaar” aangemerkt kunnen 
worden. Te denken valt dan aan een 
zwembad bij een hotel.

Ook bij fl inke luchtbelvorming blijven 
de camera’s een goed zicht bieden 
op hetgeen dat in het zwembad 
gebeurt. Zo kunnen de camera’s 
geplaatst worden in het uitzwembad 
van een waterglijbaan. De camera 
biedt dan een betere controle dan  
het oog van de badmeester, die 
door het bruisen van het water 



van bovenaf niets kan waarnemen. Het voordeel 
dat de camera biedt in het uitzwembad, biedt het 
ook als er in een zwembad stroomversnelling en 
kleine watervalletjes zijn aangelegd. Of als er veel 
‘dode hoeken’ in het bad zijn, doordat het bad is 
aangekleed met tropisch aandoende planten of 
andere sfeerbepalers.

U kunt de camera’s ook gebruiken om andere 
ruimtes, zoals een trap bij de glijbaan in de gaten 
te houden. Wel dient het publeiek duidelijk te 
maken dat er cameratoeizcht aawezig is. 

Doordat de camara’s heel klein zijn, kunnen ze 
heel gemakkelijk geplaatst worden. Er wordt 
een klein gat geboord in de wand van het 
zwembad, de camera wordt geplaatst en de 
leiding wordt in de voeg ingefreesd. Het gat waar de 
camera in geplaatst wordt, wordt netjes afgedicht met een 
roestvrijstalen ring en de voeg wordt weer aangesmeerd. 

U heeft dus geen ontsierde zwembadwand 
als u besluit tot plaatsing van 
onderwatercamera’s over te gaan. Na de 
plaatsing ziet u er eigenlijk ‘niets’ van terug. 

U kunt op diverse plaatsen monitoren 
ophangen, zodat er vanaf meerdere 
plaatsen zicht is op alle beelden.
De monitoren zijn op elke gewenste plaats 
te monteren. Dit kan in een kantoor 
zijn, maar ook in de zwemhal. Voor 
deze laatste optie heeft u wel speciale 
monitoren nodig die waterbestendig 
zijn. 
Kortom, u maakt gebruik extra ‘ogen’.
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