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Onderwerp:  Uitnodiging Dag van het Schaap 

__________________________________________________________________________________ 
 

Wie maakt de lekkerste schapenkaas van Nederland? 

9 juni is er weer de Dag van het Schaap, en dan zullen we het weten. In deze editie zal er bijzondere 
aandacht zijn voor het Melkschaap. In een van de hallen zal een melkschapenplein worden ingericht, 
helemaal gewijd aan het Melkschaap en schapenzuivel. Een grootse kaas- en zuivelkeuring komt deze 
keer centraal te staan. Daarnaast zal de melkschapensector zich hier presenteren met stands van 
onder andere Het Stamboek, de NVPM en diverse aanbieders van schapenzuivel. 

Schapenkaas- en zuivelkeuring: 

De ingezonden kazen zullen gekeurd worden door professionele keurmeesters. De drie beste kazen 
gaan naar de finale, die ’s middags op het hoofdpodium van de Dag van het Schaap zal plaatsvinden. 
Speciaal voor deze finale komt culinist Felix Wilbrink van De Telegraaf en Jasper de Jong, fromager bij 
restaurant Podium in Utrecht en onlangs uitgeroepen tot Fromager van het Jaar door horecagids 
GaultMillau. Verder is er een publieksprijs voor het product dat het meest wordt gewaardeerd door 
de bezoekers van de Dag van het Schaap. 

Het is de bedoeling dat we weer, net als in september in Zwolle, zowel verse zuivel/ zachte kaas als 
harde schapenkazen gaan keuren. Omdat het een professionele keuring betreft en sponsoring lastig 
is, vragen we een bijdrage per te keuren product, namelijk € 40,-. Leden van NVPM en BBZ krijgen 
hierop 50% korting, dus dan wordt het € 20,- per product. 

Bij deze nodigen we iedereen uit om mee te doen.  Aanmelden kan tot 25 mei bij Herman van Assen:  
info@devreugdehoeve.nl. 06-287 457 28 . Meer informatie volgt ook op melkschapen.nl/agenda-
nvpm. Bij aanmelding graag opgeven met welke producten je graag mee wilt doen. Voor de verse 
producten graag een productbeschrijving invullen. Dit kan op bijgaand formulier. Kaas moet 
geanonimiseerd worden aangeleverd, en alle producten moeten voor 10.00 u in Ermelo worden 
aangeleverd. 

De bezoekers van de Dag van het Schaap willen natuurlijk graag onze producten kopen. We kunnen 
niet met z’n allen een kraam huren om ons product aan te bieden. Daarom hebben we 
Schapenlekkers, handel in schapenzuivel, uitgenodigd om dit te verzorgen. De producten die u aan 
de man wilt brengen verkoopt u aan Annemiek van Schapenlekkers, en zij biedt het dan aan. Let op:  
gelieve hier een duidelijk bordje bij te leveren met naam van het bedrijf en de soort kaas, en de 
verkoopprijs! Annemiek rekent dan na afloop met u af, en brengt 20% verkoopkosten in rekening. 
(Meer info over hen op www.schapenlekkers.nl). 

Presenteer jezelf op het plein: 

Daarnaast nodigen we iedereen uit om zichzelf met zijn bedrijf te komen presenteren. Op het plein 
kunnen 2m stands worden gehuurd. De kosten hiervoor zijn € 20,- per kraam voor NVPM-leden/ 
melkschapenhouders. Anderen betalen € 50,-.  Directe verkoop van eigen product is niet mogelijk. 
Wel kan dit via Schapenlekkers. Daar staat tegenover dat de kraamhuur erg laag is. (Een reguliere 
kraam op de dag van het schaap kost €250,-.)  
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OPROEP:   Wie wil er zorgen voor een paar Friese Melkschapen voor op het plein? Het zou 

erg leuk zijn de mensen op deze plek ook de schapen te kunnen laten zien. Graag schapen met uiers, 
zwoegervrij en q-koorts geënt. 

Voor aanmelden  en meer info contact opnemen met Herman van Assen:  info@devreugdehoeve.nl, 
06-287 457 28 
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