nieuwsbrief, 2 januari 2017

Redactie en
medewerkers
wensen iedere
bridger een
magisch 2017!
Noord gever, niemand, viertallen.
Je zit oost met:

a. 3♣, b. 3♠, c. 3♥, d. 4♥, e. iets anders
Post je mening over dit uBid biedprobleem op het
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IMP WEBFORUM

Oost
pas
?

download de uBid bridge app
> Google Play (Android)
> App Store (iOS)

Zuid
2♠

SORRY SPARTA
IMP gaat zijn 28ste jaargang in met ongebreidelde ernergie. Het eerstvolgende
nummer - verschijning 15 januari 2017 - is daarvan het levende bewijs. Jan
Jansma, Simon de Wijs, Marion Michielsen en Jan van Cleeff doen verslag van hun
avonturen op het WK Mixed, de Champions' Cup, de Zweedse Elitserien en de Fall
Nationals in Trumps Own Country. In de Biedwedstrijd nemen Sabine Auken en
Roy Welland het op tegen Ash Bach en Michael Cornell uit Nieuw-Zeeland. Beide
paren waren ex aequo uitgeroepen tot wereldkampioen in de open paren op de
World Bridge Games van Wroclaw. Dit en nog veel meer leest u 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.

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.

