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Leidse stadsfotograaf

Fotograaf:
Christien van de Pavert
Thema:
Backstage

De Leidse stadsfotograaf
is dit jaar niet één
persoon, maar een groep
van zeven jonge
antropologen. Ze gaan
de Leidse regio door en
geven een beeld van het
dagelijks leven in de stad
en de omgeving. Bij
toerbeurt leveren ze een
bijdrage aan deze
fotoserie en ieder
onderzoeken ze een
eigen thema in hun
fotografie.

Mark Martens (28) controleert de glijbaan op
beschadigingen en scherpe randjes.

Legionella, scherpe randjes
en de schrobzuigmachine
D

e zon is nog maar net op
als badmeester Mark
Martens (28) om 6.15 uur
bij zwembad De Zijl

arriveert.

Elke dag wordt de watertemperatuur
van alle kranen gemeten.

Hoewel de zwemmers pas uren
later arriveren, is er al volop werk
te doen voor de badmeester. Zijn
baan omvat veel meer dan toezicht
houden alleen.
Nadat hij het alarm eraf haalt en
de lichten in het gebouw aanzet,
pakt hij een grote map met formulieren. ,,Alles wordt hier gecontro-

leerd’’, legt Mark uit. Met één van
de lijsten in zijn hand gaat hij
richting de glijbaan. ,,Iedere ochtend kijken we na of er beschadigingen of scherpe randjes zijn.’’
Hij loopt door de glijbaan heen en
bij ieder gleufje dat hij ziet, wrijft
hij er even over met zijn hand. ,,Als
mij iets opvalt, schrijf ik dat op het
formulier en dan komt er zo snel
mogelijk iemand om het op te
lossen.’’
Nadat de glijbaan is goedgekeurd, staan Mark nog heel wat
andere controles te wachten. Hij

vist een bekertje water uit het
zwembad om de chloorstand te
meten. ,,Dit doen we twee keer per
dag, want de chloorstand mag niet
te laag of te hoog zijn.’’
Vervolgens zet hij de kranen van
alle wastafels en douches open: ,,In
het kader van legionellapreventie
moet ik de watertemperatuur
meten.’’
Naast het uitvoeren van controles, is het toezicht houden uiteraard onderdeel van het takenpakket van een badmeester. Dit is niet
zo eenvoudig als het lijkt. ,,Het

kan heel vermoeiend zijn om dat
urenlang te doen. Je moet namelijk
continu blijven opletten. Soms
zeggen mensen tegen me dat ik
een makkelijke baan heb, maar die
hebben eigenlijk geen idee wat het
allemaal inhoudt.’’
Zijn ochtend eindigt met het
schoonmaken van de wc’s, douches
en vloeren. ,,Mijn favoriete taak is
het boenen van de tegels met een
schrobzuigmachine’’, zegt Mark
met een glimlach. ,,Hier zou ik
eigenlijk wel de hele dag mee bezig
kunnen zijn.’’
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