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Dit is het eerste nummer van de Paddenstoelennieuwsbrief van de Nederlandse 
Mycologische Vereniging. De nieuwsbrief vormt een aanvulling op de websites en 
Coolia en richt zich vooral op actuele zaken die de mycologie aangaan. Hoewel de 
nieuwsbrief zich in eerste instantie richt op leden van de NMV, staat deze ook open 
voor niet-leden, zoals van paddenstoelenwerkgroepen van IVN en KNNV. De 
berichten zullen een laagdrempelig karakter hebben, maar ook wel met een 
wetenschappelijk tintje. Ik hoor graag wat je van deze nieuwe nieuwsbrief vindt. Mis 
je iets? Wil je zelf iets bijdragen? Stuur je reactie dan naar de redactie (zie 
onderaan). 
 
Mocht je geen belangstelling hebben voor deze nieuwsbrief, laat dat dan weten in 
een e-mail aan de redactie (zie colofon onderaan). 
 
 
 
 
Op 10 februari 2013 is Kees Bas overleden. Kees was een van de grootste 
mycologen die ons land heeft gekend, toegewijd wetenschapper die de basis legde 
voor de 'Leidse School' in de mycologische taxonomie, Amanita-kenner, oprichter 
van het verenigingblad Coolia, verhalenverteller en altijd bereid mensen te helpen 
met zijn aanstekelijk enthousiasme. In het zomernummer van Coolia zal een 
uitgebreide ode aan Kees worden gebracht. Lees meer op http://www.mycologen.nl. 
 
 
 
 
Aldert Gutter was op 13 januari te gast bij het radioprogramma Vroege Vogels en 
vertelde daar over mycofilatelie. Wil je weten wat mycofilatelie is, klik dan op 
onderstaande links voor meer informatie en om het interview terug te luisteren. 
http://www.allesoverpaddenstoelen.nl/Aop6/mycofilatelie.html 
http://vroegevogels.vara.nl/Fragment.150.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=363100&cHash=d6904cd020c8
bf46cad6bf5140c3f056 
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Op Natuurbericht zijn recent maar liefst 2 berichten verschenen 
over de Rode kelkzwammen. Op 20 februari verscheen een 
artikel van Menno Boomsluiter en van Natuurpunt-Studie 
verscheen op 25 februari het tweede bericht. Voor meer 
informatie: zie de volgende links (foto: Krulhaarkelkzwam, Atte 
van den Berg). 
http://www.natuurbericht.nl/?id=10207&cat=paddenstoelen 
http://www.natuurbericht.be/?id=10216&Eid=8014 
 
 
 
9 maart 2013: Zuid-Hollandse zwamdag te Schiedam. Klik voor meer informatie op 
http://www.mycologen.nl/NMV_agenda.html 
 
16 maart 2013: 22e Vlaamse mycologendag te Diepenbeek. 
 
23 maart 2013: Overijsselse Zwamdag te Enschede. Kijk voor meer informatie op 
http://www.mycologen.nl/Tijdelijk/zwamdag2013espelodefdef.pdf 
 
6 april 2013: Floradag, vindt plaats in Naturalis te Leiden. Thema van deze floradag 
is barcoding. Het programma is: 
10.00 Zaal open. 
10.30-11.10 Barcoding, wat is het, wat kan, en wat kan niet? (spreker nog 

onbekend). 
11.10-11.50 Barcoding below-ground to understand the impact of nitrogen  

ectomycorrhizas on a European scale (M. Bidartondo). 
11.50-12.30 Barcoding van Nederlandse paddenstoelen (spreker nog onbekend). 
12.30-13.30 Pauze, bezichtiging Naturalis en mogelijk ook het barcode-lab. 
13.30-14.10 Over Entoloma (Luis Margado). 
14.10-14.50 Over Russula (Felix Hampe). 
14.50-15.30 De mysterieuze Helmmycena (Duur Aanen, Tim Möhlmann & Thom 

Kuyper). 
 
Let op: De meeste NMV-uitingen zijn er in de eerste plaats voor de NMV-leden zelf. Ben je nog geen 
lid? Ga dan gerust een keer mee om te zien hoe leuk het allemaal is. En daarna wil je vast wel lid 
worden. Kijk in het colofon onderaan hoe je lid kunt worden van de NMV. 
 
 
 
 
De Hanenkam (Cantharellus cibarius) is gekozen als 
Paddenstoel van het Jaar 2013. Klik voor meer informatie op 
de onderstaande link (foto: Menno Boomsluiter). 
http://vroegevogels.vara.nl/Nieuws-
detail.1006.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=363120&cHash=723105ff726f221cfcd142ea6c54d708 
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Op onze website “Alles over Paddenstoelen” is recent een uitgebreid stuk 
verschenen over de Essentakziekte en het Vals essenvlieskelkje (Hymenoscyphus 
pseudoalbidus). Klik hier voor een directe link naar die pagina op 
http://www.allesoverpaddenstoelen.nl/Aop5_essenziekte.html 
 
 
 
 
 
De NMV is gestart met een groot project om bruikbare determinatiesleutels te maken 
voor alle ascomyceten in Nederland. Zodra er sleutels klaar zijn komen deze op de 
website te staan. Klik om daar direct naar toe te gaan op 
http://www.allesoverpaddenstoelen.nl/Aop2_Ascoproject.html 
 

Ook op Natuurbericht is hier recent aandacht aan besteed:  
http://www.natuurbericht.nl/?id=10224&Eid=1098 
 
 
 
 
In Persoonia van afgelopen december is een artikel verschenen over de 
donkerkleurige Knotszwammen (Clavaria). Deze zijn fylogenetisch onderzocht en dat 
heeft geleid tot een nieuwe indeling van de soorten. In het artikel is een sleutel voor 
de determinatie van deze soorten opgenomen. Het artikel kan hier bekeken worden: 
http://www.persoonia.org/Issue/29/10.pdf 
 
 
 
 
 
Klimop is een plant die soms gewaardeerd wordt en soms wordt bestreden. Vooral 
als deze langs muren groeit, wordt soms onterecht gedacht dat deze het metselwerk 
aantast. Op Natuurbericht is een artikel verschenen dat de ecologische waarden van 
Klimop bespreekt en ook de mycologische waarden. Klik om naar dat artikel te gaan 
op: 
http://www.natuurbericht.be/?id=10227&Eid=8014 
 
 
 
 
Mycologen van de Natuurstudiegroep Coalescens in Helmond 
hebben een bijzonder boek uitgegeven: Niet zomaar een bos…  
17 jaar onderzoek van het Coovelsbos bij Helmond heeft 
geresulteerd in onder andere ruim 2000 soorten paddenstoelen. In 
het ruim 2 kg zware boek worden die vondsten beschreven als een 
reisverslag. Alle voor Nederland nieuw gevonden soorten, vooral 
veel ascomyceten, zijn prachtig geïllustreerd met pentekeningen. 
Een echte aanrader. Lees voor meer informatie de websites van 
Vroege Vogels en Natuurbericht. 
http://vroegevogels.vara.nl/Fragment.150.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=362640&cHash=e394b
0a98a1fad0acd062279b02cf6e1 
http://www.natuurbericht.nl/index.php?id=9590&cat=paddenstoelen 
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De paddenstoel van de maand is de Hazelaarschijfzwam (Encoelia furfuracea), een 
ascomyceet van dode staande stevige takken van de Hazelaar. Klik op onderstaande 
link voor meer informatie en prachtige foto’s van Gerben Winkel. 
http://www.allesoverpaddenstoelen.nl/AOP_PvdM.html 
 
 
 
Dit is de digitale nieuwsbrief van de Nederlandse Mycologische Vereniging. De nieuwsbrief heeft een 
onregelmatige verschijning, afhankelijk van het seizoen, de aangeleverde stukken en de urgentie van 
het nieuws. De redactie is in handen van Melchior van Tweel en is te bereiken via het e-mailadres: 
nieuwsbrief@allesoverpaddenstoelen.nl. Oude nieuwbrieven zijn te vinden op 
http://www.allesoverpaddenstoelen.nl/nieuwsbrief/.  
 
De Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV), opgericht in 1908, heeft als doel de beoefening van 
de mycologie in ruime zin te bevorderen. In voor- en najaar worden wekelijks excursie georganiseerd, 
verder worden er werkweken gehouden en in de winter verscheidene landelijke bijeenkomsten. 
Tevens is de NMV actief in de natuurbescherming waar het paddenstoelen betreft. 
 
De contributie voor de NMV bedraagt € 25 voor gewone leden (€ 30,- indien adres in het buitenland) 
en € 12,50 voor huisgenootleden (krijgen geen Coolia). Lidmaatschap voor het leven bedraagt € 425,-, 
voor huisgenootleden € 212,50. Informatie is verkrijgbaar via nmv@mycologen.nl. Nieuwe leden, 
opzeggingen en adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven op nmvleden@mycologen.nl. Lid 
worden van de NMV kan op http://www.mycologen.nl, klik vervolgens op “Info/contact” (rechtsboven) 
en “lid worden” (links). 
 
Voor meer informatie over de NMV wordt verwezen naar de websites:  
www.mycologen.nl 
www.allesoverpaddenstoelen.nl 
www.paddestoelenkartering.nl 
www.verspreidingsatlas.nl. 
 
De nieuwsbrief is vóór en dóór mycologen en andere paddenstoelenliefhebbers. Het is voor de 
redactie niet mogelijk de hele nieuwsbrief zelf te vullen. Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Wil je 
een onderwerp aandragen? Stuur het toe aan de redactie. 
Welke onderwerpen kunnen aan bod komen? Alles kan in aanmerking komen, mits het een relatie 
heeft met de mycologie (in brede zin van het woord): nieuwsberichten, nieuwe soorten, oproepen, 
bijzondere vondsten, rariteiten, mysteriesoorten, nieuwe literatuur, rapporten, nieuws van 
werkgroepen, excursies, cursussen, vragen voor controles, literatuurvragen, vraag en aanbod, 
microscopie, websites, tips, veldkenmerken, determinatiesleutels, etc. 
Er zijn maar twee onderwerpen waar enige terughoudenheid aan de orde is: 
• Plukken en eten van paddenstoelen (inclusief recepten). Over het plukken van paddenstoelen 

heeft de NMV een genuanceerd standpunt, waarbij met name grootschalige pluk moet worden 
voorkomen. Verder wordt verwezen naar het plukstandpunt van de NMV. Deze is te vinden op 
http://www.mycologen.nl en klik dan op “NMV plukstandpunt” (links). 

• Voor het determineren van paddenstoelen aan de hand van alleen foto’s wordt verwezen naar het 
forum van Waarneming.nl en Telmee.nl: http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?board=73.0 
Op dit forum zijn daarvoor alle mogelijkheden. Alleen determinaties met beschrijving en/of 
microscopische foto’s, waar je echt niet uitkomt, kunnen eventueel in de nieuwsbrief worden 
geplaatst. 

 
In de nieuwsbrief zijn diverse links aangegeven naar websites. Mochten een directe link het niet doen, 
kopieer dan de volledige link naar je webbrowser. 
Als je andere mycologen of paddenstoelliefhebbers kent die deze nieuwsbrief nog niet krijgen, stuur 
deze dan gerust door. Als je de nieuwsbrief direct wilt krijgen, geef je e-mailadres dan door aan de 
redactie. 
Je hebt deze nieuwsbrief gekregen omdat je in de verzendlijst staat. Mocht je geen belangstelling 
meer hebben, laat dat dan weten aan de redactie. 
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