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nieuwsbrief, 5 april 2014

NIET TEGEN WEL IS ALLES
In de aanstaande IMP (verschijning 15 april 2014) een groot verslag van de
zege door een verjongd Nederlandse team in de Slava Cup in Moskou en
uiteraard een reportage van de finale van het Witte Huis Topciruit.
Toine van Hoof komt nog even terug op Madeira met schitterende spelmateriaal. In IMP25 is het dit keer de beurt aan de preëmptieve openingen
en Jan Jansma weet het zeker: pas, pas en nog eens pas! Dit alles en nog
veel meer in het komende nummer van Bridge Magazine IMP.
Verzekert u zich van het beste dat bridge heeft te bieden en neem HIER
een abonnement op IMP, al 25 jaar aan de top.

DE TIP VAN IMP
Een biedprobleem uit de onlangs gehouden
Vanderbilt (Dallas. Texas). Het deed zich voor in
de ronde van 16 in de wedstrijd Wang tegen
Mahaffey. Lees in de nieuwe IMP wat het
juiste bod is en waarom.
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Lees op pagina 29 van de volgende IMP wat noord
hier - terecht - bood.

LAAT ZIEN WAT JE IN HUIS HEBT!
Jerry, jouw kennis in ICT, biedt jou het platform te laten
zien wat je in huis hebt. Jerry biedt vrije ruimte artikelen en blogs over ICT te publiceren en om te leren. Jerry
kan jou op weg helpen naar een nieuwe ICT-baan of
freelance ICT-opdracht. Kom naar Jerry.nl, kijk rustig
rond, lees de artikelen en publiceer zelf ook. Laat zien
wat je in huis hebt! Volg Jerry ook op Twitter: @jerrydte

Deze IMP nieuwsbrief wordt verzonden naar ruim 5.700 bridge-emailadressen. Stuur hem door naar uw bridgevrienden!
Voor het laten plaatsen van bridgenieuws of advertenties kunt u contact opnemen met Jan van Cleeff (jvcleeff@xs4all.nl of
06-55834036).

