
AFGELOPEN ZATERDAG OP Madeira 

‘Grumpy old man’ 

12-11-2022 Madeira 4 tallen wedstrijd 9 van de 12 

door: Aris Verburgh 

Jaarlijks is er op Madeira een groot bridgetoernooi. Madeira is zeer populair onder 
Nederlanders. Het aantal (ex-) Star-leden was dit jaar zeker boven de 15. Verder zijn er 
grote hoeveelheden IJslanders en Denen aanwezig. 
Dit jaar was er een prijs voor het beste bod en een prijs voor het beste afspel. Er zou ook 
een prijs moeten zijn voor de pechvogels van het toernooi. Beide prijzen die uitgereikt 
werden, werden behaald tegen hetzelfde paar. 
Ik speelde met Onno Janssens en ons nevenkoppel in de 4-tallen waren Marten La Haye en 
Johan Pieters. De tekst is uiteraard Engelstalig en heb ik letterlijk overgenomen vanuit de 
“daily bulletin”.  
Dit spel kwam langs in ronde 9. 
 
Spel 22 
E/EW 

 84 
 74 
 AVB864 
 986 

 B972    AV 
 H109    B865 
 97     H10532 
 VB75    42 

 H10652 
 AV32 

  
 AH103 

West   Noord  Oost  Zuid 
Grumpy old man Pechvogel1 Aris  Pechvogel2 

   P  1  
P   1SA  P  2  
P   2   P  3 * (*thinking) 
P   3SA  P  P 
DBL   P  P  P 
 
Put yourself in West’s place for a moment. He heard his RHO bid all of his suits, 3  from 
South was made after some long thinking so, when the 3NT bid from North came around to 
him, Janssens (aged 81 and nicknamed The Grumpy Old Man, and inventor of the 
Muiderberg convention) doubled even though he had only 7 HCP. 
After 2 lead, declarer never attacked the spades assuming from the double that they would 
behave badly and the contract plummeted three down for -500. 
So here is an entry for the best bid, or if you like the best sniff (as something fishy was up), 
which came from Aris Verburgh who nominated his partner Onno Janssens. Janssens 
thought his double was the best bid he had made in his 60 old year bridge career. 
 
Hier de link naar het bulletin van het toernooi: BULLETIN 2022-7 (bridge-madeira.com) 

https://www.bridge-madeira.com/wp-content/uploads/2022/11/Bulletin-2022-7.pdf

