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Voor het eerst wint een vrouw het NK Bonaken

De kaarter met
mensenkennis
heeft een troef

•
i

Erfgoed

Bonaken staat te boek als Immaterieel Erfgoed. Net als de
Haarlemse Honkbalweek, de
carnavalsoptocht in Zwaag, de
harddraverij van Venhuizen, het
Alkmaars Kaasdragers Gilde, de
Hoornse lappendag, de harddraverij in Medemblik, de Meierblis op Texel en de draverij
van Heemskerk. Volgens de
criteria is een activiteit Immaterieel Erfgoed als het ’een
gevoel van identiteit’ heeft en
continuïteit laat zien. Dus als
een activiteit wordt doorgegeven van generatie op generatie,
als schakel tussen heden, verleden en toekomst. Immaterieel
erfgoed verbindt de gemeenschap en vormt de kern van
vrijwilligers die zich er met
passie voor inzetten.

Het is een vrouw! Groot nieuws uit Leimuiden, want voor de eerste keer in de
geschiedenis schopte een vrouw het zaterdag tot Nederlands Kampioen bonaken. Inderdaad: bonaken. Een kaartspel dat is uitgeroepen tot cultureel erfgoed.
Vereisten? Mensenkennis en spelinzicht. Gezonde dorst helpt trouwens ook.
Leimuiden ■ Het lijkt alsof ze
hier gewoon zitten te kaarten.
Ruim honderd liefhebbers die hun
troeven uitspelen. Biertje erbij,
gemoedelijk sfeertje. Toch is het
niet zo maar wat. Nee, het gaat
hier warempel om een Nederlands
Kampioenschap. Van een spel dat
te boek staat als Nationaal Immaterieel Cultureel Erfgoed, nota bene.
De naam? Bonaken, dus.

den in Leimuiden. De eerste jaren
kwamen de deelnemers vooral uit
de buurt, later verschenen er kaarters uit het hele land. Deze keer
zijn er ook delegaties uit het Gooi,
Twente en Brabant. Met het struikelblok dat de spelregels per regio
(en zelfs per dorp) verschillen. Bij
twijfel geldt: de regels van Leimuiden zijn leidend.

Vlaggen uit

Over de doorsnee bonaker: kijk
rond en je ziet vooral mannen van
rond de zestig. Organisator Marcel
van Bruggen helpt bij het opstellen
van de profielschets: „Het zijn
types van de gezelligheid en een
kaartersconditie. De meesten hebben daarom een beetje last van
overgewicht, de tattoo is populair
onder bonakers en ze trainen vooral in het café. Daarom heeft iedereen hier talent voor gezelligheid.”
Onderschat de zes vrouwelijke
deelnemers niet. Karin Deters
bijvoorbeeld. Ze vertelt hoe ze het
kaartspel onder de knie kreeg:
„Achter mijn man zitten en meekijken.” Ook haar werk als kapster
helpt haar om in het spel goed te
scoren: „In de kapsalon moet ik

Zaterdagmiddag in Leimuiden. In
de dorpskern hangen de vlaggen
uit. Een Nederlands Kampioenschap vraagt immers om een officieel tintje. In café Keijzer buigen
aan ruim dertig tafels 124 deelnemers zich over harten, schoppen,
ruiten en klaver. De wedstrijdleiding zetelt op een verhoging waarop een trofee en glimmende medailles verleidelijk zijn uitgestald.
Gepoetst en wel, want het NK is
een serieuze zaak. Kijk maar hoe de
cijfers van alle spelformulieren met
precisie in de computer worden
ingevoerd.
Over het Nederlands Kampioenschap: De strijd om het jaarlijkse
NK wordt voor de 22e keer gestre-
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Over de kampioen van 2022: na
vijf uur kaarten, pakt voor het
eerst in de bonaak-traditie een
vrouw overtuigend de eerste plaats.
Katja Bollen uit Baarn schopt het
dit jaar tot Nederlands kampioen.
Ze haalt in tien spellen maar liefst
92 punten, zes meer dan Dion
Waasdorp uit Leimuiden, die als
tweede eindigt. Kapster Karin
Deters pakt het brons. Het geheime
recept van de kampioen? Vooral
mensenkennis en kaartinzicht,
opgedaan als Baarnse barvrouw.

Het Wilhelmus
klinkt uit
gesmeerde
kaarterskelen

Kaartersconditie

FOTO AMAURY MILLER

Opperste concentratie tijdens het Nederlands Kampioenschap Bonaken in Leimuiden.

mensen aanvoelen. Als je weet wat
er in de ander omgaat, kom je aan
de kaarttafel ook verder.”

Boerenbridge
Over de status Nationaal Erfgoed: die erkenning kreeg het
fenomeen bonaken in 2017. Toen
bleek uit onderzoek dat het spel al
zeker een eeuw wordt beoefend in
ons land. In Groningen noemen ze
het ’boerenbridge’, in Amsterdam
kennen ze het als variant op pandoeren en in Twente heet het

’kleintje klaverjas’. Marcel van
Bruggen weet nog dat hij de wetenschappers die beslisten over de
erfgoedstatus flink moest overtuigen.
„Doorslaggevend voor het predikaat ’erfgoed’ was dat het in het
hele land wordt gespeeld en dat er
pogingen worden gedaan om het
spel ook bij volgende generaties
onder de aandacht te brengen.”
Dus daar hebben ze in Leimuiden
bij een goed glas de Bonaak-academie voor opgericht, die jongeren
bij clinics rond de tap vertrouwd
maakt met de traditie.
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Rondje geven
Over het spel: net als klaverjassen
en bridge is bonaken een slagenspel. Het grote verschil is dat je bij
bonaken niet met een maat, maar
voor jezelf speelt. Iedereen krijgt
zes kaarten: daarna volgt een bieding. Hierbij beoordelen de spelers
– met een blik op hun kaartenhoeveel punten ze denken te gaan
halen. De hoogste bieder probeert
vervolgens om zijn bod waar te
maken. Hij/zij wint als dat lukt en
verliest als het bod niet uitkomt.
Punten haal je alleen door ’te gaan’,
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zoals het heet. Dus door het bod
uit te brengen. Ga je ’erin’ en verlies je het spel, moet je een rondje
geven. Ga je ’eruit’ mag je alleen
toekijken wie van je tafelgenoten
’erin’ gaat. Troef boer is twintig
punten, troef negen veertien, de
aas elf, de heer drie, de vrouw twee
en de boer één.
Over de tactiek: „De kunst is om
de tegenstanders te peilen”, zegt
voormalig kampioen Aad Verstraten uit Hazerswoude Rijndijk.
„Aan hun gezichten en hun houding aan tafel kun je vaak zien of
een bieding bluf is of niet. Andere
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Het geheim?
Veel trainen,
liefst in het café
speltips? „Scherp blijven”, zegt
Kevin van Amsterdam (met 27 jaar
de jongste deelnemer). „Veel trainen. Liefst in het café”, meent
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Adriaan Vrolijk (met 81 jaar de
oudste deelnemer).

Stamgasten
Over de geschiedenis: volgens
kenners heeft Leimuiden een bonaken-historie van zeker honderd
jaar. Dat wil zeggen: stamgasten
van Café Keijzer met de leeftijd van
tachtig plus hebben het in hun
jonge jaren al van de generatie
vóór hen geleerd. Zij vermoeden
dat de naam voortkomt uit een
agrarische traditie, toen werkers op
het land op de akkers om bonen
speelden: het boonakkeren.

Wilhelmus
Over de prijsuitreiking: de drie
winnaars belanden na een middag
stevig denken en rijkelijk consumeren wat onvast op een erepodium á la Thialf, opgesteld voor de
jurytafel. Na een staande ovatie
klinkt het Wilhelmus met koninklijke kracht uit dik honderd gesmeerde kaarterskelen. De winnares gaat naar huis met honderd
euro. En eeuwige roem.
Over de andere winnaar: Oudkampioen Ad Verstraten: „De échte
winnaar? Dat is altijd de kastelein.”
Jan Vriend
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