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nieuwsbrief, 28 mei 2014

DE MAN DIE HET BRIDGE REDT
In de aanstaande IMP (verschijning 1 juni 2014) is het woord aan Jurriaan Hillen,
TV producent en game-ontwikkelaar. Hij brengt samen met BridgeBig.com in
het najaar bridge groot op televisie in het kader van de Bridge Kampioen van
Nederland. Verder in dit nummer Gazzilli voor Dummies en leest u ook hoe een
Hoestbui op Bali een tornado in Texas veroorzaakt. In de Vin Munnen IMP
Biedwedstrijd meet de nationale top zich met een paar van wereldklasse. 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.

IMP LANCEERT 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. Moderator van het forum is de webredacteur van de
IMP-website, Rosalind Hengeveld. Het eerste onderwep is al aangedragen door Erik Slump. Volgens hem
ontbeert het bridge aan een topsportmentaliteit en is daar met goede coaching een hoop te winnen.

DE TIP VAN IMP
Een biedprobleem uit de Meesterklasse parencompetitie van afgelopen lente.
Lees de oplossing op pagina 37 van de IMP die
op 1 juni 2014 verschijnt.
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Je acht je hand net voldoende voor een negatief
doublet; over partners te verwachten 4♣ heb je
immers een makkelijke non-forcing retirade naar
4♦. Droom zacht:
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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).

