nieuwsbrief, 4 januari 2016

NEEM OF GEEF EEN ABONNEMENT OP IMP
HET PERFECTE BRIDGECADEAU!
ODD BALL IS KING
In de komende aflevering van IMP veel aandacht voor speel- en biedtheorie. In het
slotdeel van de serie over 4SA-in-competitie beschrijft Maarten Schollaardt waarom de top voor take-out kiest en legt Jan Jansma uit dat hij niet meer zonder Odd
Ball (Smith) kan. Giorgio Duboin doet verslag van de European Champion’s Cup en
laat zien waarom het afspel van Dennis Bilde in 7S het kansrijkst is. Simon de Wijs
neemt ons mee naar de Chinees-Koreaanse grens; ook daar is uitkomen een kunst.
Huub Bertens maakt ons deelgenoot van een bizarre squeeze en volgens Onno
Eskes was vroeger alles beter. Dit en nog veel meer moois treft u aan in de komende aflevering van Bridge Magazine IMP. Gun u zelf of een andere bridgeliefhebber het beste dat bridge heeft te bieden en neem of geef een ABONNEMENT op IMP.
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Dutch Design
JOUW MENING TELT: LAAT JE STEM HOREN OP IMP’S WEBFORUM!
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 5.000 bridge-emailadressen. Stuur hem door naar uw bridgevrienden!
Voor plaatsen van bridgenieuws of advertenties kunt u contact opnemen met Jan van Cleeff: jvcleeff@xs4all.nl / 06-55834036.

