nieuwsbrief, 18 mei 2016

NEEM OF GEEF EEN ABONNEMENT OP IMP
HET PERFECTE BRIDGECADEAU!

Oplossingen in het MK Paren verslag van
Toine van Hoof in de IMP van 1 juni as.

DE LAATSTE DAG
De laatste dag in de Meesterklasse was dit jaar ongemeen spannend. Toine van
Hoof doet verslag van het vlaggenschip van het vaderlandse parenbridge. En hoe
verging het de Nederlandse delegatie op de Spring Nationals van Reno? Lees de
bijdragen van Huub Bertens, Onno Eskes en Joris van Lankveld. Simon de Wijs legt
u een nieuwe set uitkomstproblemen voor en Joost Prinsen ontdekt dat ook
mevrouw Belladonna haar mannetje staat. Dit en nog veel meer moois leest u in
de komende aflevering van Bridge Magazine IMP, verschijning 1 juni 2016. 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
Zaterdag 13 aug. - Gemengde paren - E 55,- per paar
Zondag 14 aug. - Butler - E 55,- per paar
Zaterdag 20 aug. - Viertallen - E 110,- per viertal
Zondag 21 aug. - Open paren - E 55,-- per paar
Al deze 4 toernooien: 13.30 - 16.45 zitting 1, 16.45 - 17.45 buffet
17.45 - 21.00 zitting 2 met aansluitend prijsuitreiking
Woensdag 17 en donderdag 18 aug. - KO paren - E 10,- per paar
Aanvang om 19.45 uur.
Vrijdagavond 19 aug. - Pro Am - Vanaf E 250,- per persoon.
Aanvang 18.00 uur, na afloop Indische Rijsttafel
Inschrijven: www.sbsbridge.nl - Minimum leeftijd 18 jaar
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Prijs voor IMP lezers E 66,- (anders E 69,-) incl. verzendkosten.
Bestellen op editor@imp-bridge.nl o.v.v. naam, adres en IMP.
Het boek + factuur wordt binnen 10 dagen thuisbezorgd.

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.

