Bonken – Het edele Kaartspel
Al sinds jaar en dag wordt het kaartspel Bonken bij onze vereniging gespeeld.
Geintroduceerd door Bart Vermeulen, die tijdens zijn wiskundestudie kennis had gemaakt
met dit spel, werd al snel zo’n beetje elke speelavond afgesloten met Bonken.
Bonken in het donker kreeg hiermee een geheel andere betekenis; er werd namelijk met
enige regelmaat tot ver in de nacht doorgespeeld.
TTV Solar Design promoot het bonkspel binnen de BBTF. Er zijn stemmen die beweren
dat deze tafeltennisbond binnenkort wordt omgevormd naar de BBF, de Bossche of
zoveel beter, de Brabantse Bonk Federatie.
In 4 september 2009 zijn de Open Vughtse Bonkkampioenschappen bij Solar/PJS
gespeeld. Genodigden waren ondermeer Louis van Gaal, Maxima en Pr. Willem
Alexander.
Helaas konden zij niet hierbij
aanwezig zijn, Louis omdat hij niet
in competitievorm wil spelen, Max
en Wim hadden die avond helaas
andere afspraken staan.
Het werd echter wel een bijzonder
geslaagde avond, waar gelijk werd
afgesproken dat in 2010 de Open
Nederlandse
Bonkkampioenschappen worden
gehouden. Voorbereidingen zijn nu
al in gang gezet.
Mocht u interesse hebben om mee
te doen aan dit toernooi, dan kunt
u een mail sturen naar
bonken@solardesign.nl.

Mocht u eerst wat meer willen weten over dit spel leest u dan verder.

Het kaartspel.
Bonken is een kaartspel voor 4 personen dat gespeeld wordt met één stok kaarten.
Iedereen speelt voor zich. In totaal worden er 11 spelletjes gespeeld, waarbij ieder van
de spellen een eigen doel heeft. Het uiteindelijke doel is zo veel mogelijk punten te
behalen. De speler die de meeste punten behaalt, is winnaar.
Het is een spel dat gespeeld wordt op basis van het maken van slagen. De slag is voor
degene die de hoogste kaart in de voorgespeelde kleur of, indien van toepassing, de
hoogste troef heeft gespeeld. De volgorde van de kaarten is normaal, dus de aas is de
hoogste kaart en de 2 de laagste. Kleur bekennen is verplicht. Indien er met troef wordt
gespeeld, mag je, als je de gevraagde kleur niet langer kan bekennen, troeven maar dat
is niet verplicht. Zowel onder- als overtroeven is toegestaan.
Eén van de spelers begint met het schudden van de kaarten en geeft daarna iedere
deelnemer 13 kaarten. Na ieder spel schudt en deelt degene die links van de vorige deler
zit de kaarten. Zoals gezegd kent ieder van de 11 spellen zijn eigen doel.
Er bestaan diverse varianten om het Bonkspel te spelen. Bij Solar/PJS wordt de
onderstaande variant gespeeld:

Variant welke binnen de BBF wordt gespeeld:
Dit is de eenvoudige variant en heeft de volgende spellen, die ook in deze volgorde
gespeeld moeten worden:
1e spel: Geen slagen
Doel is zo weinig mogelijk slagen te maken. Er is geen troef. Iedere slag die een speler
maakt, levert 10 minpunten op.
2e spel: Geen harten
Doel is zo weinig mogelijk hartenkaarten in je slagen te verkrijgen. Er is geen troef. Je
mag geen harten voorspelen, tenzij je niet anders kan. Iedere hartenkaart levert 5
minpunten op.
3e spel: Geen heren/boeren
Doel is zo weinig mogelijk heren en boeren in je slagen te verkrijgen. Er is geen troef.
Iedere heer levert 20 minpunten en iedere boer 10 minpunten op.
4e spel: Geen vrouwen
Doel is zo weinig mogelijk vrouwen in je slagen te verkrijgen. Er is geen troef. Iedere
vrouw levert 15 minpunten op.
5e spel: Geen hartenheer
Er is geen troef. Je mag geen harten voorspelen, tenzij je niet anders kan. Als je niet kan
bekennen, dan moet je hartenheer spelen als je die in bezit hebt. Hartenheer levert 45
minpunten op.
6e spel: Geen laatste slag
Er is geen troef. Degene die de laatste slag maakt, krijgt 40 minpunten.
7e spel: 1, 5 of 13 slagen
Er is geen troef. Iedere speler moet proberen 1, 5 of 13 slagen te halen. Als niemand dat
lukt, krijgt iedereen 15 minpunten. Als 1 speler er wel in slaagt, krijgt iedere andere
speler 20 minpunten. Als 2 spelers er in slagen, krijgen de andere spelers 30 minpunten.
Is slechts één speler die zijn doel niet behaalt, dan krijgt hij of zij 60 minpunten.
8e t/m het 11e spel: Slagen maken
De speler links van de gever mag de troefkleur bepalen. Hij of zij mag er ook voor kiezen
zonder troef te spelen. Voor iedere behaalde slag krijg je 10 pluspunten. Indien de
punten correct zijn verdeeld, moet het puntentotaal over alle vier de spelers op 0
uitkomen.

Het wedstrijdformulier en de daarbij behorende scores
Speltype

Score

Totaal

Geen slagen

- 10

-130

Geen harten

-5

-195

Heren / boeren

- 20/10

-315

Vrouwen

- 15

-375

Harten heer

- 45

-420

Laatste slag

- 40

-460

1, 5 of 13

- 60

-520

Troef / sans

10

-390

Troef / sans

10

-260

Troef / sans

10

-130

Troef / sans

10

0

Totaalscores

