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Wedstrijdreglement Cum Laude Awards Kaas 2023 
 
Deelname en kosten 

 
• Leden en niet-leden van de BBZ kunnen zich inschrijven 

• Handelaren kunnen zich inschrijven: kaas wordt dan onder naam van de producent ingezonden waarbij 

vermeld moet worden: Boer (naam van de producent) in samenwerking met kaashandel (naam 
kaashandel) 

• Per deelnemer één kaas per categorie 

• Deelname voor leden van BBZ is gratis 

• Niet leden mogen meedoen voor € 500,- per inzending, dit dient voor 1 maart 2023 voldaan te zijn. 

• Handelaren die niet meedoen in sponsoring maar wel kaas inzenden, mogen meedoen voor eveneens  
€ 500,- per kaasinzending  

• Niet sponsors mogen niet inzenden voor niet-leden. 
 

 
Categorie-indeling 
 
Boerenkaas  

1. Goudse Boerenkaas jong belegen (koe; minimaal 6 weken, maximaal 10 weken) 
2. Goudse Boerenkaas belegen (koe; minimaal 16 weken, maximaal 26 weken) 
3. Goudse Boerenkaas oud (koe; minimaal 10 maanden) 
4. Boeren Leidse met Sleutels (koe) 
5. Edammer Boerenkaas (koe) 
6. Geiten en Schapen Boerenkaas 
7. Magere Boerenkaas (20+ en 30+) (koe, geit, schaap) 
8. Kruiden Boerenkaas (koe, geit, schaap) 
9. Boerenkaas specialiteiten (koe, geit, schaap) 

 

Kaas van de Boerderij 

1. Kaas van de Boerderij jong belegen (koe; minimaal 6 weken, maximaal 10 weken) 

2. Kaas van de Boerderij belegen (koe; minimaal 16 weken, maximaal 26 weken) 

3. Kaas van de Boerderij oud (koe; minimaal 10 maanden)  

4. Geiten en Schapen Kaas van de Boerderij  

5. Magere Kaas van de Boerderij (20+ en 30+) (koe, geit, schaap)  

6. Kruidenkaas van de Boerderij (koe, geit, schaap)  

7. Kaas van de Boerderij specialiteiten (koe, geit, schaap) 
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Zuivelbereider  
 

1. Zuivelbereider jong belegen kaas (koe; minimaal 6 weken, maximaal 10 weken) 

2. Zuivelbereider belegen kaas (koe; minimaal 16 weken, maximaal 26 weken) 

3. Zuivelbereider oude kaas (koe; minimaal 10 maanden) 

4. Zuivelbereider Geiten- en Schapenkaas 

5. Zuivelbereider Magere kaas (20+ en 30+) (koe, geit, schaap) 

6. Zuivelbereider Kruidenkaas (koe, geit, schaap) 

7. Zuivelbereider Specialiteiten kaas (koe, geit, schaap) 

 
 
Bepaling klasse Platina/Goud/Zilver/Brons 
 

• Onderdeel 1:  technische keuring met puntentelling tot 100  

• uiterlijk (10) 

• consistentie (20) 

• geur en smaak (60) 

• doorsnede (10) 

• Platina: de winnaar van een categorie, 93 punten of hoger 

• Goud: 93 punten en hoger 

• Zilver: 92 en 91 punten 

• Brons: 90 punten 
. 
 
Bepaling van de winnaar Den Besten Cum Laude 2023:  
 

• De categorie winnaars gaan door naar de verkiezing voor Den Besten Cum Laude 2023. Hiervoor moet 
wel aan een aantal voorwaarden voldaan: 

o de kaas moet minimaal goud hebben behaald bij de technische keuring 

• De kazen die door mogen, worden gekeurd door 2 maal 2 prominente keurmeesters. Deze keuring 
geschiedt als volgt: 

o 5 punten voor mondgevoel 
o 15 punten voor geur en smaak 
o Totaal maximaal 20 punten 

• Na de keuring door beide groepen prominente keurmeesters worden de puntenaantallen bij elkaar 
opgeteld. De technische keuring wordt hier niet in meegenomen!  

• Bij gelijke aantal punten gaan alle prominente keurmeesters met elkaar in beraad om de Den Besten 
Cum Laude 2023 te bepalen. 
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Voorwaarden voor deelname  
 

• Boerenkaas moet voldoen aan het GTS dossier Boerenkaas.  

• Met “Kaas van de Boerderij” wordt kaas bedoeld met het Kaas van de boerderij-kaasmerk. Het moet 
voldoen aan de voorwaarden van “Kaas van de Boerderij” van de BBZ en het deelnemende bedrijf moet 
het logo “Kaas van de Boerderij” van de BBZ in gebruik hebben.  

• Met “Kaas Zuivelbereider” wordt bedoeld: alle kaas met een eigen kaasmerk, die gemaakt wordt op 
een zuivelproductielocatie met of zonder eigen vee. 

• Enkele categorieën hebben een leeftijdsaanduiding. Een kaas moet wel smaken zoals benoemd, dus als 
deze te oud smaakt worden punten afgetrokken of wordt de kaas zelfs gediskwalificeerd. Ook wordt 
een kaas beoordeeld op de categorieleeftijd en niet hoe lekker deze in de toekomst mogelijk is.  

• Kruidenkaas moet gespecificeerd worden met een productomschrijving waarin de toegevoegde kruiden 
genoemd worden. Ook leeftijd en melksoort moeten worden genoemd. De keurmeesters kunnen dan 
op volgorde proeven van lichte naar zware smaken.  

• Op iedere ingezonden kaas moet een productiedatum staan. 

• De kaas moet in Nederland geproduceerd zijn. 

• Een ingezonden kaas mag geen banderol of etiket opgeplakt hebben, dit geeft bij de technische keuring 
al direct een aftrek van 2 punten!! Alleen het kaasstempel mag zichtbaar zijn, ook wanneer hier een 
bedrijfsnaam op vermeld staat. De organisatie plakt deze vlak voor de technische keuring zelf af. 

• De BBZ controleert steekproefsgewijs door middel van analyse of de producten voldoen aan het 
productdossier Boerenkaas.  

 
 
 
Gebruik medailles en titels 
Platina, Goud, zilver, brons medailles en Den Besten Cum Laude Award mogen op eigen merken en op het Cum 
Laude merk gebruikt worden. Zie verder commercieel reglement, welke later toegestuurd zal worden. 
 
Uiterste inschrijfdatum en uiterste inleverdatum. 
De uiterste inschrijfdatum van vrijdag 24 februari 2023 is sluitend. Daarna kunnen geen kazen meer 
ingeschreven worden. De uiterste inleverdatum van 9 maart 2023 voor de kaas is ook sluitend. Daarna kunnen 
geen kazen meer ingeleverd worden.  
 
Slotbepaling 
Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders.  


