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Baddienst 
Wat moet je doen? 
 

 

Voor elk zwemseizoen wordt een rooster opgesteld wie wanneer baddienst heeft. In dit 

rooster kun je lezen welke taken je moet uitvoeren. 

 

In deze instructie kun je lezen hoe je de taken moet uitvoeren. 

 

Iedereen die baddienst heeft dient uiterlijk een halfuur voor het inzwemmen aanwezig te 

zijn. 

 

Programmaverkoop (PV) 

Hiervoor moet je uiterlijk een half uur voor aanvang van het inzwemmen aanwezig zijn. 

Je verkoopt programma’s en overschoenen. Het geld moet apart gehouden worden in 

de daarvoor bestemde geldkist. 

 

Speaker (SP) 

Je introduceert de zwemmers per serie, op aanwijzing van de Bediening centrale klok 

(BCK). Meldt wie er als eerste aankomt en de gezwommen tijd. Ook geeft je eventuele 

mededelingen. 

 

Deur (DE) 

Je zorgt ervoor dat er tot aanvang van het inzwemmen er geen ouders de zwemzaal 

betreden. Zwemmers mogen een kwartier voor aanvang van het inzwemmen naar 

binnen. Ouders mogen pas naar binnen bij aanvang van het inzwemmen. 
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Baddienst (BD) 

Hiervoor dient je uiterlijk een half uur voor het inzwemmen aanwezig te zijn in het 

zwembad. 

Wat ga je doen; 

 je zet de stoelen voor het publiek klaar aan de kant van baan 1 (deze staan in de 

ruimte achter keerpunt van baan 1) 

 2 stoelen per startblok voor de tijdwaarnemers 

 de banken voor de zwemmers klaarzetten aan de kant van baan 6 

 Ophangen van vlaggetjes en valse startlijn (de spullen staan in de opbergruimte 

tussen startblok 3 en 4). 

 wedstrijdlijnen in het water leggen (verzonken in de vloer tussen de startblokken). 

 

Na de wedstrijd dienen de spullen ook weer opgeruimd te worden. 

 

Valse startlijn (VSL) 

Tijdens de zwemwedstrijd zit je bij de valse startlijn. 

Bij een valse start laat je de valse starlijn zakken. 

 

Drinken (DR) 

Er zijn flessen drinken en plastic bekertjes waarmee, 2 maal per wedstrijd, een rondje 

langs de trainers en vrijwilligers wordt gelopen. De spullen zijn beschikbaar in de 

juryruimte achter startblok 1. 

 

Kaartjes lopen (KL) 

Tijdens de wedstrijd de startkaartjes ophalen bij de tijdwaarnemers, kamprechters en 

scheidsrechter en deze naar de juryruimte (achter startblok 1) brengen. De volgorde van 

lopen is van de kamprechter bij baan 6, via de tijdwaarnemers naar de kamprechter bij 

baan 1. Als laatste langs de scheidsrechter. Eventuele opmerkingen van de 

tijdwaarnemers doorgeven aan de scheidsrechter. 

 

Bediening centrale klok (BCK) 

Plaats nemen naast de speaker en de klok stop zetten bij de snelste zwemmer. 

Doorgeven aan de speaker welke baan het is. 


