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nieuwsbrief, 17 augustus 2014

PLOK DE VROUW
In de aanstaande IMP (verschijning 1 september 2014) uiteraard veel aandacht
aan het gouden EK succes van het Nederlands vrouwenteam: “Plok de vrouw”.
Teamlid Simon de Wijs beschrijft ruimhartig het falen van het open team in
Opatija. In zijn IMP25 gaat Tim Verbeek in op de verschillen tussen Michaels en
Ghestem. Dit 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 top.

DOE MEE AAN HET IMP WEBFORUM
Bridge Magazine IMP heeft op zijn website een FORUM gelanceerd.
Bridgers kunnen er discussiëren over bied-, uitkomst- en speelproblemen en allerhande heikele kwesties. Uw posts en reacties zijn
van harte welkom. Daartoe dient u zich eenmalig te registreren.
Bent u geregistreerd, dan kunt u een nieuw onderwerp posten of reageren op een onderwerp. Neem
snel een KIJKJE.

BRIDGE KAMPIOEN VAN NEDERLAND
Dit najaar gaan wij op zoek naar de Bridge Kampioen van Nederland. Om
deze te vinden is er een landelijke competitie in bridgeclubs en horeca door
het hele land, en online. Deze spannende competitie wordt vanaf december
wekelijks uitgezonden op de commerciële omroep en er is voor de winnaars
een prijzenpakket van tenminste EURO 25.000,- te verdienen!
Schrijf je HIER in voor deze unieke competitie.

UBID

All You Can Bid!
Wordt een uBid tester. Nieuwsgierig?
Kijk HIER.

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).

