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Bordopmaak:  

Waarom wij het niet zo goed kunnen en wat we daar aan 

kunnen doen 

Door Jan Boeren 

Waarom hebben wij amateurkoks toch zo’n moeite met bordopmaak? Waarom 

kunnen beroepskoks dat in de regel veel beter?  

Natuurlijk heeft het te maken met routine: de beroepskok bedenkt een nieuw gerecht 

en probeert het misschien wel twintig keer uit voor hij het zelfs maar op de kaart zet. 

Daarna maakt hij het drie maanden lang, vijf of zes dagen per week en vaak wel 

veertig keer per dag. Geen wonder dat hij het kan. Maar wij, gedreven amateurkoks, 

wij koken een gerecht misschien een paar keer, maar vaak ook maar één keer. Dus 

routine is er niet. 

Er is nog iets anders: we denken vaak pas aan bordopmaak als alle mise en place al 

klaar is en we nu toch echt dat gerecht willen presenteren aan onze gasten. ‘Welk 

bord zullen we nemen?’ Nog niet over nagedacht. ‘Welke garnering zullen we 

gebruiken?’ Nog niet over nagedacht. ‘Welke opmaakstijl zou mooi bij dit gerecht 

passen?’ Nog niet over nagedacht. Tja, en dan ben je te laat! Dan moet het gerecht 

uitgeserveerd worden, want anders is het koud. Dus vlug-vlug en de bordjes staan 

op tafel. Behalve het gebrek aan routine hebben we dus ook gebrek aan focus. Dat 

moet dus echt anders! 

Hoe ik het tegenwoordig doe: op het moment dat ik een recept lees dat ik wil gaan 

koken, maak ik al schetsjes: verschillende opmaakstijlen passeren al de revue. Ik tel 

het aantal componenten. Zijn het er minder dan vijf, dan denk ik na over de 

garnituren die ik nog zou kunnen toevoegen. Ik check de texturen: heb ik zacht, 

filmend, bros, knapperig. En kan ik de ontbrekende textuur combineren met de extra 

garnituur die ik zou kunnen maken. Heb ik zout, zoet, zuur, bitter en wat zouden de 

smaken van die extra garnituur kunnen zijn. Of moet ik het zoeken in de garnering? 

Een zure vinaigrette voor de blaadjes rucola of bietencress die ik misschien toe zou 

kunnen voegen. En umami: die smaak wil ik er altijd in hebben: het is een van de 

succesfactoren van een goed gerecht. Dus waar komt de umami vandaan? 

Het lijkt omslachtig: is gewoon koken van een recept al niet voldoende uitdagend? Is 

het echt nodig om receptuur zo kritisch te bekijken en aan te vullen? Moet het 

allemaal wel zo ingewikkeld? Nou ja dus! Hier maak je het verschil. Hier wordt een 

‘bordje met eten’ een ‘culinaire creatie’. En dat is toch wat we willen? 
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