Kaaskeuringen
2014
De regionale kaaskeuringen komen alweer dichterbij.
De kaasdagcommissies zijn bijeen geweest en de
keuringsdata en bereidingsperioden vastgesteld.
bond van boerderij-zuivelbereiders

D

e kaasdagcommissies zijn weer
samengekomen voor onder meer
het vaststellen van de keurings
data. Ook is er gesproken over de wijze van
keuren en de verslaglegging. Enkele punten
die voor alle bereiders van belang zijn vol
gen hieronder.
Voor de regionale kaaskeuringen is er een
specifiek protocol. De Bond van BoerderijZuivelbereiders (BBZ) is er een sterke voor
stander van dat alle commissies dit proto
col hanteren.
Het protocol is op de website van de BBZ in
te zien via www.boerderijzuivel.nl/boeren/

bbz-bestuur/. U kunt het daar ook down
loaden.
De formulieren met de productbeschrijving
moeten ten minste twee weken van tevoren
worden ingezonden aan de kaasdag
commissie, 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 toe
vallig resultaat is, maar een beheerste
vorm van productie. Kruidenkazen horen
niet thuis in deze rubriek, daarvoor is een
aparte rubriek. Kaasdagcommissies zullen
er het komende seizoen op toezien dat de

kruidenkazen zo veel mogelijk in hun
eigen rubriek worden gekeurd.
Kaas bereid met nisinezuursel mag in
zowel de rubrieken ‘met productbeschrij
ving’ 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 bijbehorende puntenaftrek tot gevolg.
Aan de hand van de keuringsdata zijn de
bereidingsdata vastgesteld. In het overzicht
van de keuringen hieronder zijn ze
weergegeven.

Kaasdagcommissies, keuringsdata en bereidingsperioden in 2014
Naam

Keurings-

kaasdag

datum			

Secretaris

E-mailadres

Woonplaats

Telefoon

secretaris		

Ber. datum

Ber. datum

Ber. datum

Ber. datum

oud

belegen

jong

baby

Woerden

vrij. 29 aug.

Mw. R. Janmaat

cjanmaat@tiscali.nl

Woerden

(0348) 41 34 63

aug. - dec. 2013

mrt. - apr.

juni - juli

Half juli

Vebo streekmarkt

za. 6 sept.

Mw. I. Versteegen

t.versteegen3@kpnplanet.nl

Zoeterwoude

(071) 58 02 771

aug. - dec. 2013

24/3 - 5/5

7/7 - 21/7

4/8 - 18/8

Bodegraven

do. 11 sept.

Dhr. C. Mak

remcomak@ziggo.nl

Bodegraven

(0172) 61 10 78

aug. - dec. 2013

24/3 - 5/5

7/7 - 21/7

4/8 - 18/8

aug. - dec. 2013

21/4 - 2/6

4/8 - 18/8

1/9 - 15/9

(06) 30 03 99 39
Fokveedag

vrij. 3 okt.

Dhr. A. van Dijk

dijk0650@kpnmail.nl

Hoornaar

Hoornaar

(0183) 58 21 57
(06) 22 89 49 77

Krimpenerwaard

di. 7 okt.

Mw. N. Speksnijder

N.O. Nederland

do. 16 okt.

Dhr. en Mw. van Blokland vanblokland@solcon.nl

info@kaasboerderijspeksnijder.nl

(0180) 66 32 62

aug. - dec. 2013

21/4 - 2/6

4/8 - 18/8

1/9 - 15/9

Biddinghuizen (032) 13 26 317

Lekkerkerk

aug. - dec. 2013

28/4 - 9/6

11/8 - 25/8

8/9 - 22/9

Rondom Leiden

do. 30 okt.

Mw. M. de Jong

renmdejong@kpnmail.nl

Zoeterwoude

(071) 58 03 721

aug. - dec. 2013

12/5 - 23/6

25/8 - 8/9

22/9 - 6/10

Hart van Holland

di. 11 nov.

Mw. M. Vergeer

verge305@planet.nl

Snelrewaard

(0348) 56 14 40

aug. - dec. 2012

26/5 - 7/7

8/9 - 22/9

6/10 - 20/10

Alblasserwaard-

woe. 12 nov.

Dhr. C. Hooikaas

chooikaas@solcon.nl

Ottoland

(0184) 64 14 06

aug. - dec. 2012

26/5 - 7/7

8/9 - 22/9

6/10 - 20/10

do. 13 nov.

Mw. E. Mesu

info@schellach.nl

Middelburg

(0118) 61 39 84

aug. - dec. 2013

26/5 - 7/7

8/9 - 22/9

6/10 - 20/10

aug. - dec. 2013

2/6 - 20/7

15/9 - 29/9

13/10 - 27/10

*)

*)

*)

*)

Vijfheerenlanden
Zuid-Nederland

(06) 34 44 85 78
Noord-Holland

do. 20 nov.

Dhr.T. Dekker

Theodekker@kpnmail.nl

Schagerburg

(0224) 57 10 40
(06) 20 13 97 14

Boeren Leidse kaas *)

p.a. Dhr. R.C.T. van Schie ruudvanschie@boerenleidsekaas.nl Warmond

(071) 501 34 96

*) Leden van de Vereniging van Boeren Leidse kaasmakers ontvangen bericht van de Vereniging van Boeren Leidse Kaasmakers met betrekking tot de datum en de (aangewezen) bereidingsdata.
Zwolle, 12 mei 2014
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