VAN DE VOORZITTER
Enige tijd geleden las ik een uitspraak van Midas Dekkers: “Vrolijk worden van de lente kan
elke idioot. De herfst is het seizoen van mensen die goed bij hun hoofd zijn.”
Wat zijn wij dan een bevoorrechte groep, want in de herfst worden de meesten van ons
vrolijk en erg actief omdat dan de meeste paddenstoelen verschijnen. Was het vorig jaar door
de ongunstige weersomstandigheden een zeer matig paddenstoelenjaar, dit jaar worden we
daarvoor ruimschoots gecompenseerd. Overal zijn soms grote hoeveelheden paddenstoelen
te zien en af en toe komen zeer zeldzame soorten weer tevoorschijn. Zelfs de uitgestorven
gewaande Bisschopsmuts is weer gesignaleerd, en dat in het jaar waarin 500 jaar Reformatie
herdacht wordt. Hij durft! Onze PR-man Martijn Oud schrijft wekelijks over dit soort bijzondere vondsten in Nature Today. Als jij ook iets interessants te melden hebt kun je met hem contact
opnemen, zoals Marian Jagers onlangs deed over haar vondst van de Bisschopsmuts.
Als ik dit schrijf lopen de meeste excursieprogramma’s langzaam af. Ook de Werkweken
zijn achter de rug. De Buitenlandse was dit jaar in Dourbes (Wallonie). Er waren 18 deelnemers. Tijdens de Werkweek zijn een aantal bosgebieden bezocht, zowel loofbossen op kalk
als loof- en sparrenbossen op zuurdere bodem. In vrijwel alle bossen werden overweldigend
grote aantallen paddenstoelen aangetroffen. De Binnenlandse Werkweek werd in Scheemda
gehouden met 28 deelnemers. De mycologische leiding was in handen van de Groningse
Paddenstoelenwerkgroep en het belangrijkste doel was het bijdragen aan de paddenstoelenkartering van Groningen. Dagelijks zijn daartoe drie excursies gehouden en in totaal enkele tientallen terreinen bezocht. Thom Kuyper heeft een masterclass Hebeloma-determineren gegeven,
waardoor de deelnemers een beter inzicht in deze groep hebben gekregen. De microscopiecursus, die gegeven is door Nico Dam en Mirjam Veerkamp, is door zes deelnemers bezocht.
Op deze manier proberen we het kennisniveau van onze (beginnende) leden te verhogen. Als
je dit ook wat lijkt: neem volgend jaar gewoon eens deel aan een Werkweek! In een van de
volgende Coolia’s zal over de vondsten uitgebreid gerapporteerd worden. Dank aan allen die
dit weer geheel belangeloos georganiseerd hebben .
Op bestuurlijk vlak zijn we ook behoorlijk actief geweest. Ik dank mijn medebestuursleden
dat ze veel van mijn taken hebben waargenomen toen ik herstellende was van een ongelukkige
val. Momenteel zijn we onder andere druk met het rubriceren van de voorstellen die we van
enkele van onze leden hebben gekregen voor de besteding van het legaat van Van Zanen. Heb
je ook goede ideeën hiervoor, meld het aan onze vicevoorzitter. Zij kan je ook desgewenst het
conceptplan toesturen. Verder zijn we in afwachting van de rapportage van de ‘Commissie
Publicaties en Publiciteit’. Ook dit zal op de ALV van 24 februari aan de orde komen.
Enige tijd geleden zijn we benaderd door Pedro Crous van het Westerdijk Institute. Zij willen graag samen met de NMV een aanbieding doen om het International Mycological Congress
in 2022 in Nederland te organiseren. Als bestuur willen we hier graag aan meewerken, want het
is een hele eer en een uitdaging om een zo groot congres mede te mogen organiseren. Eind dit
jaar moet het bod worden uitgebracht. Daar zijn we dus de komende tijd druk mee.
Als je dit leest staan de feestdagen weer voor de deur. Als presentje sluiten we het boekje
bij dat de Commissie Nederlandse Namen heeft gekregen toen ze de Lofprijs der Nederlandse
Taal kreeg.
Mede namens de overige bestuursleden wens ik jullie fijne kerstdagen en een gezond en
voorspoedig 2018. En daar hoort natuurlijk die prachtige NMV-kalender bij. Ga naar de site en
bestel hem!! Hopelijk tot ziens op de Nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari!
Jacques Horsten, 10 november 2017
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