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MONTECATINI SPECIAL
Binnenkort verschijnt de Montecatini Special met alle ins en outs van het deze
zomer gehouden Open EK in Italië. Lees over gouden en andere Nederlandse
medailles, de spectaculaire spellen en de nieuwe aanpak bij arbitrages. En
natuurlijk is er veel aandacht aan de gouden plak van Nederland op het EK
voor meisjes. Barrie en Harrie vertoeven nog steeds in het Verre Oosten, waar
Barrie alom bewondering oogste met een wonderschoon staaltje afspel.
Dit en nog veel meer leest u in de komende aflevering van Bridge Magazine
IMP, verschijning 1 september 2017. Gun u zelf of iemand anders het beste
dat bridge heeft te bieden en neem of geef een ABONNEMENT op IMP.
Erasmus-toernooi 2017
Van 24 t/m 27 augustus 2017 vindt het Erasmustoernooi plaats.
Buiten de Kroegentocht op zaterdag (van te voren inschrijven door
overmaking) is er een wijziging bij de andere drie evenementen:
in de Butler, Mixed en Open paren (aanmelden aan de zaak of van
te voren via inschrijfformulier) zijn er dit jaar geldprijzen te bedrage
van tenminsten 80% van het inschrijfgeld.
Ook nieuw is dat de evenementen worden toegevoegd aan het
Jeugdtoernooicircuit. De jeugdparen die via Kees Tammens worden
aangemeld mogen gratis deelnemen.
Meer info en aanmelden via www.delombard.nl.

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

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

THE BRIDGE APP TO PRACTICE
AND IMPROVE YOUR BIDDING
http://ubid.newinbridge.com/
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