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AANBESTEDINGEN 2022 – 1e OPROEP VAN 01/10/2021 

 

I. ZWEMMEN 

 

A. OPEN Belgian Championships Swimming * 22-23-24 APRIL 2022 

 

De aanbestedingen voor deze kampioenschappen (minimum € 5.000,00) moeten gestuurd worden naar de KBZB (adres: Boulevard 

Joseph Tirou, 203/12, 6000 – Charleroi) per aangetekend schrijven voor vrijdag 12 november 2021 (12.00 uur) of per emailbericht 

(info@belswim.be) met ontvangstbevestiging uiterlijk op dinsdag 16 november 2021 (12.00 uur). 

Opgelet: het eigenhandig afgegeven van een aanbesteding op de dag en het uur van de opening van de aanbestedingen zal enkel 

mogelijk zijn in het geval de opening zal gebeuren tijdens een fysieke samenkomst van het Bestuursorgaan van de KBZB. 

 

Het gebruik van het ingesloten officiële aanbestedingsformulier is verplicht.  

 

Programma: 3 competitiedagen. 

Zwembad: 50 M en overdekt, minimum 8 zwembanen, volledige elektronische chronometrage en startblokken aan de 50 M 

keerpunten (zie de bondsreglementen en lastenboek ter zake).  

  

Opening: tijdens de vergadering van het Bestuursorgaan, in aanwezigheid van een afgevaardigde van de Sportcommissie 

Zwemmen, op dinsdag 16 november 2021 om 19.00 uur in zaal V-138 in het Eurovolley Center te Vilvoorde. 

 

B. Belgische Kampioenschappen per Categorie: 

  

- WE 1: 22-23-24 juli 2022 (“13-14j / 11-12j”) 

- WE 2: 29-30-31 juli 2022 (“19j+ / 17-18j / 15-16j”)  

 

De aanbestedingen voor deze kampioenschappen, minimum € 8.500,00 voor WE1 (3 dagen) en minimum € 8.500,00 voor WE2 (3 

dagen), moeten gestuurd worden naar de KBZB (adres: Boulevard Joseph Tirou, 203/12, 6000 – Charleroi) per aangetekend schrijven 

voor vrijdag 12 november 2021 (12.00 uur) of per emailbericht (info@belswim.be) met ontvangstbevestiging uiterlijk op dinsdag 

16 november 2021 (12.00 uur). 

Opgelet: het eigenhandig afgegeven van een aanbesteding op de dag en het uur van de opening van de aanbestedingen zal enkel 

mogelijk zijn in het geval de opening zal gebeuren tijdens een fysieke samenkomst van het Bestuursorgaan van de KBZB. 

 

Het gebruik van het ingesloten officiële aanbestedingsformulier is verplicht.  

 

Programma: organisatie in 2 weekends van 3 competitiedagen. 

Zwembad: 50 M, minimum 8 zwembanen, volledige elektronische chronometrage (zie de bondsreglementen en lastenboek ter 

zake). 

 

Opening: tijdens de vergadering van het Bestuursorgaan, in aanwezigheid van een afgevaardigde van de Sportcommissie 

Zwemmen, op dinsdag 16 november 2021 om 19.00 uur in zaal V-138 in het Eurovolley Center te Vilvoorde. 

 

C. OPEN Belgische Kampioenschappen 25 M * 12-13 november 2022 

 

De aanbestedingen voor deze kampioenschappen (minimum € 2.000,00) moeten gestuurd worden naar de KBZB (adres: Boulevard 

Joseph Tirou, 203/12, 6000 – Charleroi) per aangetekend schrijven voor vrijdag 12 november 2021 (12.00 uur) of per emailbericht 

(info@belswim.be) met ontvangstbevestiging uiterlijk op dinsdag 16 november 2021 (12.00 uur). 

Opgelet: het eigenhandig afgegeven van een aanbesteding op de dag en het uur van de opening van de aanbestedingen zal enkel 

mogelijk zijn in het geval de opening zal gebeuren tijdens een fysieke samenkomst van het Bestuursorgaan van de KBZB. 

 

Het gebruik van het ingesloten officiële aanbestedingsformulier is verplicht.  

 

Programma: 2 competitiedagen. 

Zwembad: 25 M en overdekt, minimum 8 zwembanen (minimale breedte = 2,00m), volledige elektronische chronometrage (zie 

bondsreglementen en lastenboek ter zake). 
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Opening: tijdens de vergadering van het Bestuursorgaan, in aanwezigheid van een afgevaardigde van de Sportcommissie 

Zwemmen, op dinsdag 16 november 2021 om 19.00 uur in zaal V-138 in het Eurovolley Center te Vilvoorde. 

 

II. ARTISTIEK ZWEMMEN 

 

A. Belgische Kampioenschappen Seniores – Masters * 01 mei 2022 

B. Belgische Jeugdkampioenschappen Juniores * 13 maart 2022 & 27 maart 2022 

C. Belgische Jeugdkampioenschappen Kadetten * 08 mei 2022 

D. Belgische Jeugdkampioenschappen Miniemen * 20 maart 2022 

E. Belgische Kampioenschappen Combo (open) * 11 november 2022 

 

De aanbestedingen voor deze kampioenschappen (minimum € 100,00 voor Seniores-Masters, Juniores TECH+FREE of Combo en 

minimum € 200,00 voor Kadetten of Miniemen) moeten gestuurd worden naar de KBZB (adres: Boulevard Joseph Tirou, 203/12, 

6000 – Charleroi) per aangetekend schrijven voor vrijdag 12 november 2021 (12.00 uur) of per emailbericht (info@belswim.be) 

met ontvangstbevestiging uiterlijk op dinsdag 16 november 2021 (12.00 uur). 

 

Opgelet: het eigenhandig afgegeven van een aanbesteding op de dag en het uur van de opening van de aanbestedingen zal enkel 

mogelijk zijn in het geval de opening zal gebeuren tijdens een fysieke samenkomst van het Bestuursorgaan van de KBZB. 

Het gebruik van het ingesloten officiële aanbestedingsformulier is verplicht. 

Zwembad: bijzondere technische voorwaarden vastgelegd door de Sportcommissie Artistiek Zwemmen. 

 

Opening: tijdens de vergadering van het Bestuursorgaan, in aanwezigheid van een afgevaardigde van de Sportcommissie Artistiek 

Zwemmen, op dinsdag 16 november 2021 om 19.00 uur in zaal V-138 in het Eurovolley Center te Vilvoorde. 

 

III. SCHOONSPRINGEN 

 

A.  Belgische Kampioenschappen – Plank 1 m /3 m * datum voor te stellen door de aanbestedende club. (min. € 100,00) 

B.  Belgische Kampioenschappen – Toren * datum voor te stellen door de aanbestedende club. (min. € 25,00) 

 

(Bijzondere bepaling: het is aan de aanbestedende club toegelaten om het BK Toren in een buurland te organiseren). 

De aanbestedingen voor deze kampioenschappen moeten gestuurd worden naar de KBZB (adres: Boulevard Joseph Tirou, 203/12, 

6000 – Charleroi) per aangetekend schrijven voor vrijdag 12 november 2021 (12.00 uur) of per emailbericht (info@belswim.be) 

met ontvangstbevestiging uiterlijk op dinsdag 16 november 2021 (12.00 uur). 

 

Opgelet: het eigenhandig afgegeven van een aanbesteding op de dag en het uur van de opening van de aanbestedingen zal enkel 

mogelijk zijn in het geval de opening zal gebeuren tijdens een fysieke samenkomst van het Bestuursorgaan van de KBZB. 

Het gebruik van het ingesloten officiële aanbestedingsformulier is verplicht. 

Zwembad: bijzondere technische voorwaarden vastgelegd door de Sportcommissie Schoonspringen. 

 

Opening: tijdens de vergadering van het Bestuursorgaan, in aanwezigheid van een afgevaardigde van de Sportcommissie 

Schoonspringen, op dinsdag 16 november 2021 om 19.00 uur in zaal V-138 in het Eurovolley Center te Vilvoorde. 

 

IV. MASTERS 

 

A. Belgische Zwemkampioenschappen * data voor te stellen door de aanbestedende club. 

 

Deze Belgische Kampioenschappen worden jaarlijks georganiseerd in drie afzonderlijke dagen of tijdens 1 weekend (2 dagen). 

Het is bijgevolg aan de aanbestedende club toegelaten om voor te stellen om het volledige wedstrijdprogramma van de 3 dagen 

op 1 enkel weekend (zaterdag & zondag) in te richten. 

De aanbestedingen voor deze kampioenschappen (minimum € 50,00 per dag of minimum € 100 voor 1 weekend) moeten gestuurd 

worden naar de KBZB (adres: Boulevard Joseph Tirou, 203/12, 6000 – Charleroi) per aangetekend schrijven voor vrijdag 12 

november 2021 (12.00 uur) of per emailbericht (info@belswim.be) met ontvangstbevestiging uiterlijk op dinsdag 16 november 

2021 (12.00 uur). 

 

Opgelet: het eigenhandig afgegeven van een aanbesteding op de dag en het uur van de opening van de aanbestedingen zal enkel 

mogelijk zijn in het geval de opening zal gebeuren tijdens een fysieke samenkomst van het Bestuursorgaan van de KBZB. 

Het gebruik van het ingesloten officiële aanbestedingsformulier is verplicht.  

Zwembad: bijzondere technische voorwaarden vastgelegd door de Sportcommissie Masters. 
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Opening: tijdens de vergadering van het Bestuursorgaan, in aanwezigheid van een afgevaardigde van de Sportcommissie Masters, 

op dinsdag 16 november 2021 om 19.00 uur in zaal V-138 in het Eurovolley Center te Vilvoorde. 

 

V. WATERPOLO 

 

A. Beker van België – Wisselbekers KBZB “A” / “B” / “Dames” – 21 mei 2022 (1/2 finales) & 28 mei 2022 (finales) 

 

De kandidaturen voor deze organisatie (met minimum aanbesteding van € 500,00) moeten gestuurd worden naar de KBZB (adres: 

Boulevard Joseph Tirou, 203/12, 6000 – Charleroi) per aangetekend schrijven voor vrijdag 12 november 2021 (12.00 uur) of per 

emailbericht (info@belswim.be) met ontvangstbevestiging uiterlijk op dinsdag 16 november 2021 (12.00 uur). 

 

Opgelet: het eigenhandig afgegeven van een aanbesteding op de dag en het uur van de opening van de aanbestedingen zal enkel 

mogelijk zijn in het geval de opening zal gebeuren tijdens een fysieke samenkomst van het Bestuursorgaan van de KBZB. 

Het gebruik van het ingesloten officiële aanbestedingsformulier met vermelding van de verdeling van het aangeboden prize-

money is verplicht. Lastenboek organisatie Beker van België: zie “Handleiding officiële wedstrijden waterpolo”. 

De organiserende club is verplicht om alle commerciële return te voorzien die opgelegd wordt door de KBZB. 

 

Opening: tijdens de vergadering van het Bestuursorgaan, in aanwezigheid van een afgevaardigde van de Sportcommissie 

Waterpolo, op dinsdag 16 november 2021 om 19.00 uur in zaal V-138 in het Eurovolley Center te Vilvoorde. 
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AANBESTEDINGSFORMULIER 

 

 

Ik, ondergetekende (naam en voornaam): ….………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hoedanigheid (enkel voorzitter of secretaris): ……………..………………………………………………………………………………………………… 

 

Afgevaardigde van de club: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Met zetel te:  …………………………… (code)   ……………………………………………………….. (plaats) 

 

                             ………………………………………………………………………………………………………………… (straat) 

 

 

verbindt zich of verbinden zich de volgende organisatie te verzekeren: 

 

 Open Belgian Championships Swimming (open categorie) 22-23-24/04/2022 

 Kampioenschappen van België Zwemmen “CAT 13-14j/11-12j” WE1 22-23-24/07/2022 

 Kampioenschappen van België Zwemmen “CAT 19j+/17-18j/15-16j” WE2 29-30-31/07/2022 

 Kampioenschap van België Zwemmen “Korte Baan – 25 Meter” 12-13/11/2022 

 Finales Beker van België Waterpolo (Wisselbekers KBZB– A & B & Dames) 28/05/2022 

 Kampioenschap van België Artistiek Zwemmen “Seniores - Masters”  01/05/2022 

 Kampioenschap van België Artistiek Zwemmen “Juniores” (technical + free) 13/03/2022 & 27/03/2022 

 Kampioenschap van België Artistiek Zwemmen “Kadetten” 08/05/2022 

 Kampioenschap van België Artistiek Zwemmen “Miniemen” 20/03/2022 

 Kampioenschap van België Artistiek Zwemmen “Combo – alle categorieën”  11/11/2022 

 Kampioenschap van België Masters “1ste Dag” datum voor te stellen 

 Kampioenschap van België Masters “2de Dag” datum voor te stellen 

 Kampioenschap van België Masters “3de Dag” datum voor te stellen 

 Kampioenschap van België Masters – 1 weekend (2 dagen) data voor te stellen 

 Kampioenschap van België Schoonspringen “Seniores” – 1M en 3M Plank datum voor te stellen 

 Kampioenschap van België Schoonspringen “Seniores” – Toren datum voor te stellen 

(* organisatie aankruisen en andere lijnen schrappen)  

 

in overeenkomst met de bondsreglementen, de bepalingen en voorwaarden van de vigerende lastenboeken en de richtlijnen 

opgestuurd naar alle clubs: 

 

tegen betaling in € van de forfaitaire som van: (in cijfers) …………………………….……………………….  

 

(in letters) ……………………………..…………………………………………………………………………………. 

 

  

Ik verklaar of wij verklaren kennis te hebben genomen van het bondsreglement, het aanbestedingsreglement en het vigerende 

lastenboek (met eventuele addenda) op de datum van de aanbesteding en er alle bepalingen van na te leven. 

 

Bijkomende algemene inlichtingen: lengte bad >……………………………………. 

 

Naam en adres zwembad > ……………………………………………………………………………………. 

 

aantal banen > ……………, breedte van de banen > ………………, diepte keerpuntzijde > …………., 

 

diepte vertrekzijde >……………………, volledige elektronische chronometrage met mededelingsbord  

 

van de …………. banen tegelijk (verplicht gelijk aan het aantal bezette banen). 

 

Datum: ………………………………………    De aanbesteder: ……………………………………………………     

 

(handtekening en hoedanigheid) 
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