E

en ruime vertegenwoordiging van
alle commissies maakte in maart
plannen voor het komende keuringsseizoen. De keuringsdata zijn vastgesteld en
er is gesproken over de wijze van keuren en
de verslaglegging. Alle commissies hebben
een verslag van de bijeenkomst gekregen.
Enkele punten die voor alle bereiders van
belang zijn volgen hieronder.

Verlaging norm eerste soort
In 2010 hebben we gekeurd met een andere
wijze van puntenwaardering, waarbij voor
geur en smaak gezamenlijk een totaalscore
van 60 kon worden gehaald. In de praktijk
bleek dat deze wijziging een lagere eindscore
tot gevolg had. Kazen die in het verleden nog
86 punten scoorden, kwamen nu ongeveer
op 84 punten uit. Door de Bond van BoerderijZuivelbereiders is derhalve besloten om de
grens voor de eerste soort kazen te verlagen
naar 84 punten.

Protocol
Voor de regionale kaaskeuringen is er een
specifiek protocol. De BBZ is er een sterk
voorstander van dat alle commissies dit
protocolhanteren. Dit protocol is op de
websitevan de bond (www.boerenkaas.nl)
in te zien onder de knop Pers | Bedrijven.
U kunt het daar ook downloaden.

Kazen met productbeschrijving

Aan de vooravond van het kaasseizoen komen jaarlijks de kaasdagcommissies bijeen om te bezien wat er anders, mooier of nog beter
kan dan vorig jaar. Dit jaar vond die bijeenkomst medio maart al
plaats. De data van de keuringen in 2011 werden ook vastgesteld.
Bond van Boerderij-Zuivelbereiders
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moeten ten minste twee weken van tevoren
worden ingezonden aan de kaasdagcommissie, opdat ze niet worden ingevuld al naar
gelang de rijpingsresultaten van de kaas.
Er moet nu eenmaal enige zekerheid zijn
dat de ingezonden kaas niet een toevallig
resultaat is, maar een beheerste vorm van
productie.
Kruidenkazen horen niet thuis in deze
rubriek, daarvoor is een aparte rubriek.
Kaasdagcommissies zullen er in het komende seizoen op toezien dat de kruidenkazen
zoveel mogelijk in hun eigen rubriek worden
gekeurd.

1

Nisine gebruikt als ingrediënt
Kaas bereid met nisinezuursel mag zowel
in de rubrieken ‘met productbeschrijving’
worden ingezonden als bij de Goudse Boerenkaas. Op het moment dat deze kaas als bitter
of iets zoetig wordt ervaren, zal dit binnen
de categorie Goudse Boerenkaas als een
afwijking worden omschreven met de
bijbehorendepuntenaftrek tot gevolg.
In het voorjaar van 2012 zal deze werkwijze
tijdens de bijeenkomst met de kaasdagcommissies worden geëvalueerd.

Bereidingadata
Aan de hand van de keuringsdata zijn de
bereidingsdata vastgesteld. In het overzicht
met de kaaskeuringen hieronder zijn ze
weergegeven.

De formulieren met de productbeschrijving

2
1	Opperste concentratie bij het
keuren.
2	De gekeurde kazen op de keuring
in Haghorst.

Kaasdagcommissies, keuringsdata en bereidingsperioden in 2011
Naam Kaasdag

Keuringsdatum Keuringsplaats

Contactpersoon

Woonplaats

Woerden
Vebo streekmarkt

Di 9 aug.
Za 3 sept.

Woerden
Rijpwetering

Mw. R. Janmaat
Mw. I. Versteegen

Woerden
Zoeterwoude

Bodegraven
Fokveedag Hoornaar
Krimpenerwaard
Rondom Leiden
N.O. Nederland

Do 8 sept.
Vrij 30 sept.
Di 11 okt.
Do 13 okt.
Di 25 okt.

Bodegraven
Hoornaar
Krimpenerwaard
Leiden
Oldeberkoop

Dhr. C. Mak
Dhr. A. van Dijk
Mw. N. Speksnijder
Mw. M. de Jong
Mw. J. Vogel-van Emst

Bodegraven
Hoornaar
Lekkerkerk
Zoeterwoude
Tijnje

Hart van Holland

Do 3 nov.

AlblasserwaardDi 8 nov.
Vijfheerenlanden
Zuid-Nederland
Woe 9 nov.
Noord-Holland
Do 17 nov.
Boeren Leidse kaas

Telefoon

Ber. data belegen
Ber. data jong *)
Ber. data baby
Data bereidingsperioden
0348 413463 Maart-april
Mei-juni*)
11/7-24/7
071 5802771
30/4-30/5*)
1/8-7/8

Zegveld

Mw. M. Vergeer

Snelrewaard

0172 611078
0183 582157
0180 663262
071 5803721
0513 571236/
632873
0348 561440

1/3 - 15/5
April-mei
Tweede helft mei
Half april-half juni
Half april-half juni

Ottoland

Dhr. C. Hooikaas

Ottoland

0184 641406 Mei-juni

Mei-juni

Haghorst
Dhr. Th. Fleuren
Helenaveen
0493 539472 Mei-juni
Zuid-Scharwoude Dhr. M. Crok
Noord Scharwoude 0226 313340 Mei-juni
P.a. dhr. R.C.T. van Schie Warmond
071 5013496 **)

30/5-24/6*)
27/6-23/7
18/7-6/8*)
18/7-6/8*)
1/8-20/8

8/8-14/8
29/8-4/9
12/9-18/9
12/9-18/9
26/9-2/10

25/7-20/8*)

3/10-9/10

15/8-27/8

10/10-16/10

8/8-27/8
15/8-3/9
**)

10/10-16/10
17/8-23/10

Bij de keuringen VEBO-streekmarkt, Rondom Leiden en Noord Oost Nederland is er ook een categorie oude/overjarige kaas. Deze kaas moet ten tijde van de keuring ten minste één jaar oud zijn.
*) Kazen lichter dan 15 kg in de tweede helft van de bereidingsperiode, kazen boven 15 kg in de eerste helft.
**) Leden van de Vereniging van Boeren Leidse kaasmakers ontvangen bericht van de (aangewezen) bereidingsdata.
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