
          29ste Magnumtornooi 

Beste sportvrienden, 
 

Hier zijn wij dan weer, naar jaarlijkse gewoonte, met het inschrijvingsformulier voor ons 29ste INTERNATIONAAL 
MAGNUM TORNOOI dat zal doorgaan op zaterdag 21 en zondag 22 APRIL 2018. 

  
1. Locatie: Sporthal "Klein Boom" 

   Mechelbaan 604 / 2580 Putte / België.  
 
2.  Het Magnum is een ploegentornooi waarbij een team bestaat uit min. 2 dames en min. 2 heren.   

Per team betaal je € 72 inschrijving. Het tornooi zal gespeeld worden op 9 terreinen. Iedereen speelt minimum 9 
wedstrijden (dubbel en mix), waarvan de aanvangsuren bij de start van het tornooi bepaald zijn. De groepen AB, 
BC en C spelen op zat en zon in de voormiddag. De groepen CD, D/recreanten spelen op zat en zon in de 
namiddag.  

 
3. Wij hebben vijf sterktegroepen : AB - BC - C - CD – D. Een lager geklasseerde kan zich inschrijven in een hogere 

categorie. De organisator behoudt het recht om een team in een andere reeks in te schrijven dan aangevraagd, 
rekening houdend met de sterkte van het team. De “index-waarde” van een team wordt bepaald door de 
klassementen van dubbel en gemengd van de hoogste spelers op te tellen.   
 De prijsuitreiking wordt gepland op zondag rond 14h en 18h, onmiddellijk nadat alle wedstrijden in een poule 
gespeeld zijn. De ploegleider wordt van het juiste aanvangsuur op de hoogte gebracht.   

 
4. INSCHRIJVEN: 

- Via het online inschrijvingsformulier op www.bckleinboom.be 
 

- Via onderstaand formulier. 
Vul het formulier volledig in en stuur het door naar magnum@bckleinboom.be. Een inschrijving is pas geldig na 
ontvangst van een voorschot van 30 euro (of het volledige bedrag) op rekeningnummer: BE83 7330 1114 3815 
(BIC KREDBEBB), met als mededeling : 29ste MAGNUM tornooi - Teamnaam : …………………………………… 

  
 

Teamnaam:  Categorie:  (AB, BC, C, CD of D) 

Ploegleider/Contactpersoon:  

     Straat & nr.:  

     Postcode & Gemeente:  

     E-mail - Telefoon  

Kinderopvang Leeftijd(en) kind(eren) 

Voor- en achternaam van de spelers 
Dame / Heer Dubbel-

klassement 
Mix-

klassement 

    

    

    

    

 
 
 INSCHRIJVEN kan tot 30 MAART 2018! Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 48 teams.    
    
 
5. Voor verdere inlichtingen kan u surfen naar www.bckleinboom.be , mailen naar magnum@bckleinboom.be, of 

bellen naar 0477/960417. 


