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Inschrijven pokertoernooi 

 
 

 

 
Uw e-mailadres is bekend 

bij de tennisvereniging. Wilt 
u dit wijzigen geef dit door 

aan de secretaris of door 
een mailtje te sturen naar 

tvmildameo@gmail.com. 

 
Secretariaat 

 
Charlotte Hilbers 

charlottehilbers@ziggo.nl 

 
 
Het lidmaatschap van de 
vereniging loopt van 1 januari 
tot en met 31 december. Het 

Van de redactie 
Er is informatie over het aanmelden van de teams  

voorjaarscompetitie 2018. 
We gaan pokeren op vrijdag 15 december! Een leuk 

initiatief van Casper. 
Tip: tennisracket hoeft niet mee. 

Op zaterdag 16 december zullen de banen in de 

winterstand worden gezet. Dus tennissen kan nog 
steeds! 

Op zondag 7 januari 2018 wordt het 
Nieuwjaarstoernooi gehouden. Reserveer deze dag om 

de felbegeerde bokaal te bemachtigen. 

Geert Hegen 
 

Aanmelden Voorjaarscompetitie KNTLB 2018 
De captains van de competitieteams van dit jaar zijn 

geïnformeerd dat ze hun team kunnen aanmelden voor 

de voorjaarscompetitie van 2018. Tot dusver hebben 
Petra en Linda hun teams aangemeld. 

Een overzicht met alle competitiesoorten die er zijn 
binnen de KNLTB, vind je op de site van de KNLTB. 

De speeldagen zijn volgend jaar van donderdag 5 april 

tot en met zondag 3 juni. Zie hierover ook het 
speelschema. Handig voor de deelnemers om hun 

eventuele voorjaarsvakanties te plannen! 
Iedereen die volgend jaar competitie wil spelen en nog 

geen deel uitmaakt van een team, kan dit bij mij 
kenbaar maken. Ik zal dan helpen dit mogelijk te 

maken. Wel graag voor 1 december omdat de teams 

binnenkort aangemeld moeten worden. 
Geert Hegen, VCL 
 

Pokertoernooi 
Op vrijdagavond 15 december om 19.30 zijn de 

seniorleden van harte welkom op het eerste 
Pokertoernooi TV Mildam! Er is geen inschrijfgeld en 

alle senioren (18+) kunnen meedoen, of je nu kunt 
pokeren of niet. We starten met uitleg en demo van 

het spel en een proefronde.  

Als iedereen het door heeft, start het toernooi.  
Uiteindelijk leidt dat tot de finale van het toernooi, de 
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lidmaatschap wordt telkens 
met 1 jaar verlengd, tenzij 
schriftelijk voor 1 december bij 
de secretaris is afgemeld. 

zgn. heads-up. Dat betekent dat de 2 laatste spelers 
één tegen één spelen tot er één winnaar overblijft. 

Deze winnaar mag als eerste de TV Mildam Pokercup 
tijdelijk mee naar huis nemen (tot het volgende 

pokertoernooi).  

Er zijn maximaal 24 plekken i.v.m. met de beperkte 
zitruimte in het clubhuis. Dus: wie zich snel inschrijft, 

heeft een plek! Komt allen, we gaan er een gezellige 
avond van maken! 

Casper Capel 

 
 

 

Voor actuele informatie raadpleeg de website!               www.tvmildameo.nl 
 ook op facebook 
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