Boerenkaas centraal in Bodegraven
Ieder najaar vinden de regionale boerenkaaskeuringen plaats
georganiseerd door de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders. De
kaasdagcommissies geven elk hun eigen draai aan de keuringen.
Soms maakt de kaaskeuring deel uit van een groter evenement.
Dat is onder meer het geval in Bodegraven: daar is de keuring
het eerste evenement van de Najaarsmarkt.
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p donderdag 11 september was het
zover: de boerenkaaskeuring in
Bodegraven. Er waren veertig kazen
van kaasboerderijen in de regio ingezonden,
iets minder dan vorig jaar. “Dat heeft
mogelijk te maken met de hoge melkprijs,
er wordt dan minder kaas gemaakt”, zegt
Cees Mak, secretaris van de kaasdag
commissie Bodegraven.
De keuring vond plaats in het pakhuis van
Vandersterre Groep aan de Willem de Zwij
gerstraat in Bodegraven. Twee teams van
keurmeesters beoordeelden de kazen in
vijf categorieën. Opvallend was de afwezig
heid van geiten- en schapenkaas.
De burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk,
Christiaan van der Kamp, was ook bij de
kaaskeuring aanwezig. Hij proefde volop
mee en hanteerde de kaasboor. De gekeurde
boerenkaas bleek van goede kwaliteit.
De boerenkaaskeuring is elk jaar het eerste
evenement van de feestelijke Najaarsmarkt
van Bodegraven met onder meer kermis,
een braderie, streekmarkt, ringsteken en
optredens van onder meer René Froger en
Frans Duijts.
Het thema van de Bodegraafse Najaars
markt heeft altijd betrekking op boeren
kaas. Dit jaar was het thema ‘Boerenkaas,
liefde voor de natuur!’. Tijdens de vierdaag
se Najaarsmarkt zijn er elke dag kaasactivi
teiten, vertelt Annelies Schulten, secretaris
van de marktcommissie die in opdracht
van de gemeente de markt organiseert.
De marktcommissie bestaat uit in totaal
acht personen.
“Na de kaaskeuring zijn de kazen naar het
gemeentehuis gebracht voor de Kaas- en
bloemenshow. ‘s Avonds, na het Kaascorso,
zijn daar de prijzen uitgereikt”, aldus
Schulten. “Op vrijdag was er een publieks
keuring. Deelnemers moesten vijf kaas
soorten herkennen en keuren op rijpings
stadium, geur, smaak en eventuele afwij
kingen. Zaterdagmorgen was er het tradi
tionele kaasevent met onder andere een
kaasrolwedstrijd.

vertelt Schulten. Ook diverse kaashandelaren
sponsoren de markt. “Erg leuk was dat de
vereniging van kaashandelaren voor de
tweede keer een Amerikaanse kaasveiling
organiseerde. De opbrengst van 3.000 euro
ging naar twee goede doelen: stichting
Bureau Bousa en de Voedselbank.”
De Rabobank kocht ook een kaas op de
veiling, een van 60 kilogram. Die kaas
werd op 27 september tijdens de officiële
heropening van het vernieuwde kantoor
van Rabobank Rijn en Veenstromen in
Bodegraven aangesneden, weet Annelies
Schulten, die samen met de Kaaskoningin
naar de heropening kwam.
De Kaaskoningin en haar twee hofdames
spelen een belangrijke rol tijdens de
Najaarsmarkt van Bodegraven. Ze gaan
langs alle activiteiten, openen wedstrijden
en reiken prijzen uit, maar brengen ook
een bezoek aan een zorgcentrum en een
wooncomplex voor ouderen. Schulten:
“Elk jaar wordt er een nieuwe Kaaskoningin
gekozen. Het is altijd weer spannend wie
dat wordt. Het is of iemand uit de sector
van zelfkazende boeren of iemand uit de
kaashandel.” Op 11 september werd bekend
dat Irma de Graaf van Kaasboerderij De Graaf
in Bodegraven was gekozen tot Kaaskoningin.
Hofdames waren de zusjes Stefanie en
Agnieta Verwoerd uit Nieuwerbrug aan den
Rijn.

Extra kleur
Door de Boerenkaaskeuring te koppelen
aan de Najaarsmarkt, krijgt de keuring
extra kleur en aandacht.
Ook andere kaasdagcommissies, zoals
Woerden en Fokveedag Hoornaar, sluiten
zich al jaren aan bij een ander evenement
waar ook het ‘gewone’ publiek bij aanwe
zig is. Goed voor de bekendheid van Boeren
kaas en leuk voor de bezoekers van het
evenement.
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1	Burgemeester Van der Kamp
heeft een kaas geboord.
2	De hofdames doen ook mee aan
de publiekskeuring.
3 De Kaaskoningin geflankeerd
door haar hofdames.
4 Keurmeester Gea van der Puijl
beoordeeld de geur van een kaas.
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Sponsoren
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Sponsoren zijn belangrijk voor de Najaars
markt. “We zijn er volledig van afhankelijk,
we krijgen geen geld van de gemeente”,

oktober 2014

De Zelfkazer 17

