Barbara Hart vertelde een theoretisch kader
en samen met haar inzichten kwamen we
nog dieper in de materie. De avond was te
kort, dus een besluit tot een vervolg was
snel genomen. De tweede avond gingen we
naar Ransdorp, en Marga Mooren vertelde
een verhaal over de hygiënecode. Aldaar is
besloten tot een vervolg van twee jaar, waarbij de zachte kaasmakers zes keer bij elkaar
komen. Michael Steegs en Mathilde van
Otterloo organiseren de bijeenkomsten. Wie
meedoet moet zich committeren voor die
twee jaar en ook meebetalen. Op 7 september
is de eerste avond gepland, save the date, de
invulling volgt nog. Barbara Hart gaat de
avonden begeleiden.
Het bestuur van de Bond van BoerderijZuivelbereiders is trots op het ontstaan van
de studieclub Zachte kaas. De Nederlandse
markt vraagt steeds meer om lokale producten, ook om zachte kaas. De studieclub laat
zien dat het helemaal niet nodig is om zachte
kaas in Frankrijk in te kopen. Binnenkort
kunnen wij het beter.

Studieclubs staan op het prioriteitenlijstje van het bestuur van
de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ). Het gaat om leren
van elkaar en het delen van vakkennis.
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ind 2015 ging de studieclub Zachte
kaas enthousiast van start. Het is
een landelijke club en de eerste bijeenkomst was ronduit gezellig. Die was bij
Huig de Graaf, de kaasmaker van De Hondspol in Driebergen: een leuke zorgboerderij,
met MRIJ-koeien, en lid van de bond, gelukkig. Huig maakt ook ‘voor zichzelf’ kaas van
weer andere melk. De bijeenkomst was ook

leerzaam: met heel veel herkenning werd
oude en nieuwe kennis gedeeld tussen zachte
kaasmakers van allerlei pluimage. Oude rotten in het vak, met beroemde zachte Nederlandse kaasjes, zoals Hanneke Kuppens van
de Machedoux uit Zevenhuizen in Groningen.
Maar ook Christine Wipfler van de Witte
van Köning uit Zevenaar, die in 2014 begonnen is en net is doorgebroken met haar

kaasje. Marijke Booij uit Streefkerk experimenteert met ‘feta’.
Natuurlijk werden er ook zachte kaasjes
geproefd, iedere deelnemer had kaas meegenomen. Toen kwamen de tongen pas echt
los. Michael Steeghs, de kaasmaker van
schapenboerderij Dikhoeve in Ransdorp bij
Amsterdam, wist veel te vertellen over de
rijping van zijn kaas. Zuiveltechnoloog

Gea van der Puijl. In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werd Gerard Hup ook uitgenodigd en hij raakte daar niet uitgepraat.

Overzicht studieclubs
en contactpersonen
– Rondom Leiden, Dick Kwakernaak.

Het zuiden en de zuivel
Corné Ansems van De Ruurhoeve in
Hoogeloon heeft een studieclub bij elkaar
gekregen in het zuiden. De provincie Zeeland telt elf BBZ-leden, Noord-Brabant 23 en
Limburg vier. Voor de studieclubbijeenkomst
kwamen elf BBZ-leden samen in de gastvrije
Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. Het
thema was opslag, Gea van der Puijl begeleidde de dag. Kazen van Abdij Koningshoeven werden geproefd. Er was ook een
beginnend kaasmaker bij. Het begin van de
studieclub is er, een vervolg komt er zeker.
Op 8 juni werd de eerste avond van de studieclub ‘Zuivel’ gehouden bij zuivelboerderij
De Kern in Drunen (Noord-Brabant). Er zijn
75 BBZ-leden die zuivelen. Na rijp beraad is
besloten om de studieclub in tweeën te
splitsen. Zodoende komt de andere helft van
de studieclub op 6 juli bijeen bij Erve
Slendebroek in Zwolle.

Noord-Nederland en bekende
studieclubs

Ideeën

In het noorden van Nederland (provincies
Friesland, Groningen en Drenthe) is een
studieclub van start gegaan voor ‘gewone’
Boerenkaas. In het noorden was nog geen
club, maar in Friesland wonen wel achttien
leden van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders, in Groningen zes en in Drenthe één.
Martin Schyns van Kobunder in Lippenhuizen
in Friesland was bereid om een eerste middag
te organiseren. Hij nodigde Gerhard Hup uit,
woonachtig in Leeuwarden, gepensioneerd,
maar vroeger de bewaker van de vriezer van
het NIZO en zeer deskundig in zuursels. Hij
weet veel van authentieke oude boerenzuursels, maar ook van de nieuwe gecomponeerde
zuursels. Hij kan ook goed proeven en veel
vertellen over smaakvorming en zuursels.
De avond was een succes en wordt vervolgd.
Ook de bekende studieclubs die al jaren
lopen in het Groene Hart en Noord-Holland,
en de club in Oost-Nederland, draaiden hun
vertrouwde studieavonden in de winter met

Er leven nog allemaal ideeën voor de studieclubs, zoals de thema-avond ‘verbouwingen’.
Arie Schaap, de nieuwe adviseur van het
bestuur, wil iets opstarten rondom management. Ook het geven van excursies en prijsvorming in de boerderijwinkel zijn genoemd.
Jan Breembroek van Flynth adviseurs en
accountants is geïnteresseerd in de studieclubs, omdat hij veel zelfzuivelaars als
klanten heeft.
De boerenijsmakers zijn nog niet bij elkaar
geweest; tijdens de studieclub Zuivel worden
de ijsboerderijen geïnventariseerd. Ook geitenen/of schapenhouders zouden samen een
studieclub kunnen opzetten. Verder kan
‘zorg’ een interessant thema zijn voor kaasen zuivelboerderijen.
Kortom, plannen genoeg, BBZ-leden hoeven
zich niet te vervelen tijdens de lange winteravonden. Leden/studieclubs die met de ideeën
aan de slag willen, kunnen zich melden bij
het BBZ-bestuur.

– Hart van Holland, Tamara Spruit
– Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, José van
Rossum
– Noord-Holland, Sjaak Koopman
– Oost-Nederland (Gelderland, deel Flevoland,
deel Utrecht), Mary Reinders
– Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant,
Zeeland), Corné Ansems
– Noord Nederland (Friesland, Groningen,
Drenthe), Martin Schyns
– Zachte kaas, Michael Steeghs en Mathilde
van Otterloo
– Zuivel, Astrid Dal

Bijdrage van de bond
Studieclubs met betrekking tot de boerderijzuivelsector kunnen van de Bond van BoerderijZuivelbereiders een bijdrage krijgen van maximaal 400 euro per jaar. Er gelden een aantal
voorwaarden.
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij het
BBZ-secretariaat: 06 513 78 291 of via e-mail
w.grootwassink@boerderijzuivel.nl
Informatie is ook te vinden op:
www.boerderijzuivel.nl onder de ‘knop’ BBZleden en vervolgens onder ‘studieclubs’.
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