17E KELKZWAMMENEXCURSIE
IN BIDDINGBOS EN BREMERBERGBOS
De Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders organiseert op zaterdag 17 februari 2018 zijn 17e Kelkzwammenexcursie in Oostelijk Flevoland bij Biddinghuizen. De vorige
ook door Vroege Vogels vooraangekondigde excursie naar ons motto “mooi rood is niet lelijk”
in het Voorsterbos bleek met ruim 40 deelnemers zo succesvol en interessant dat er opnieuw
vraag kwam naar deze winterexcursie en daarom wordt de traditie voortgezet. Tenslotte zijn er
nog steeds NMV-ers die Rode en Krulhaarkelkzwammen niet kennen, en komen er veel leden
die ’s winters ook wel weer eens graag op paddenstoelexcursie gaan in een voor hen onbekend
gebied. Biddingbos en Bremerbergbos zijn zeer gevarieerd, in beide bossen groeien zowel
Rode- als Krulhaarkelkzwammen en we zullen zoals altijd diverse andere paddenstoelen aantreffen. In de middagpauze krijgen we onderdak in het Bungalowpark Bremerberg, Bijsselseweg
3. Lunchpakket en drinken meenemen. Verzamelen om 10.30 uur op de parkeerplaats van het
Biddingbos, Sportlaan Biddinghuizen (Amersfoortcoördinaten 175,2 × 495,7). Eventueel ophalen
van openbaar vervoer i.o.m. Gerrit van Duuren. Opbelexcursie i.v.m. weersomstandigheden:
Gerrit van Duuren, 0321-318894.

FLORADAG
ZATERDAG 14 APRIL 2018 IN ‘DE KONINGSHOF’ IN DOORN
Evenals vorig jaar wordt de Floradag 2018 gehouden in Doorn, in zalencomplex `Koningshof’,
Kerkplein 1, 3941 HV Doorn, www.koningshofdoorn.nl Het thema van deze dag is `Interactie van
paddenstoelen met andere organismen’. Er zullen bijdragen zijn van onder andere Duur Aanen
over de opmerkelijke relatie tussen termieten en paddenstoelen, Jorinde Nuytinck over soortvorming bij ectomycorrhizapaddenstoelen in relatie met gastheerkeuze, Melanie Roy over orchideeën en paddenstoelen en Thom Kuyper over de vraag of ectomycorrhizaschimmels ook saprotroof
kunnen leven. Wij nodigen u van harte uit deze dag bij te wonen. De zaal is open vanaf 10.00
uur, het programma begint om 10.30 uur en eindigt om 16.00 uur. Het volledige programma en de
routebeschrijving naar ‘de Koningshof’ volgen in Coolia 61/2.

RECTIFICATIE
In Coolia 60-3 staat vermeld bij de foto op pagina 168 (Figuur 15) dat de maker Eduard
Osieck zou zijn. Dat is onjuist. Ere wie ere toekomt: de vervaardiger van deze mooie plaat
is Aldert Gutter.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 FEBRUARI 2018
Het bestuur nodigt alle leden uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op zaterdag 24
februari 2018. De ALV wordt gehouden in het gebouwencomplex van het Westerdijk Fungal
Biodiversity Institute (voorheen Centraal Bureau voor Schimmelcultures, CBS/KNAW),
Uppsalalaan 8 op de Uithof te Utrecht (tel.: 030-2122600).
Openbaar vervoer: Vanaf Utrecht Centraal kunt gebruik maken van bus 12 of 28
richting Uithof P+R. Uitstappen bij de halte Heidelberglaan. Vandaar loopt u in de rijrichting van de bus tot de eerste zijweg, linksaf en deze volgen tot u het Centraal Bureau voor
Schimmelcultures aan uw rechterhand vind.
Auto: 1 Vanuit de richting Breda/Den Bosch (A2/A27): na knooppunt Lunetten (kruising
met de A12) de borden aanhouden Uithof/UMC. Nadat u de snelweg heeft verlaten gaat u bij
het verkeerslicht links af. Bij het volgende verkeerslicht naar rechts en daarna weer de eerste
weg rechts. Dit is de Uppsalalaan. U vindt het gebouw aan uw rechterhand.
2 Vanuit de richting Arnhem of Den Haag/Rotterdam (A12): bij Utrecht richting Hilversum
aanhouden (A27), verder als onder 1.
3 Vanuit de richting Amersfoort (A28): richting Utrecht aanhouden en de afslag De Uithof
nemen. Verder als onder 1.
4 Vanuit de richting Hilversum (A27): bij knooppunt Rijnsweerd de afslag richting De Uithof
nemen. Verder als onder 1.
5 Vanuit Amsterdam (A2) zijn er twee mogelijkheden.
A) U rijdt door tot knooppunt Oudenrijn en neemt vervolgens de A12 richting Arnhem en
daarna de A27 richting Hilversum. Verder als onder 1.
B) U neemt vanaf de A2 de afslag Maarssen, ringweg noord. Deze blijven richting Utrecht
blijven volgen (A27, A 28) tot richting De Uithof wordt aangegeven. Afslag De Uithof nemen. Verder als onder 1.
De vergadering begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er thee en koffie. In de middagpauze is er geen lunch verkrijgbaar, wel diverse dranken, onder andere thee en koffie. U dient
dus zelf uw lunch mee te nemen.
De diverse verslagen en voorstellen, zoals vermeld in de onderstaande
agenda worden niet rondgestuurd,
maar zijn vanaf begin februari te
vinden op een afgeschermd deel van
onze website. Deze is te bereiken via
de volgende link: http://www.mycologen.nl/ledenvergadering/ . De link
dient u in zijn geheel in het adresvak
van uw internetbrowser te typen. Op
verzoek worden de notulen door onze
secretaris (adres zie binnenzijde omslag achter) toegestuurd.
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 24-02-2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen van de Algemene ledenvergadering van 25 februari 2017. De concept-notulen
zijn vanaf begin februari te vinden via www.mycologen.nl/ledenvergadering
Jaarverslag van het bestuur, inclusief de diverse commissies. Ook deze verslagen zullen
op onze website gezet worden en zijn dan ook via dezelfde link te vinden
Financieel verslag van de penningmeester
Verslag van de kascommissie met aansluitend benoeming van een nieuw lid in deze
commissie
Begroting 2018
Bestuurssamenstelling. Jorinde Nuytinck treedt reglementair af en is herkiesbaar. Het
bestuur stelt voor haar voor een tweede termijn te benoemen. Martijn Oud treedt tussentijds af
Voorstellen Legaat van Zanen
Voorstellen Commissie voor publicaties en publiciteit
Jaarverslag van de Wetenschappelijke Commissie.
Samenstelling van de Wetenschappelijke Commissie. Eduard Osieck treedt reglementair
af en is herkiesbaar. Thom Kuyper treedt reglementair af en is niet herkiesbaar. Het
bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen Mirjam Veerkamp
Jaarverslag van de Commissie Paddenstoelen en Natuurbehoud
Samenstelling van de Commissie Paddenstoelen en Natuurbehoud
Jaarverslag redactie Coolia
Jaarverslag webmaster
Bespreking excursieprogramma en de Werkweken 2018
Rondvraag
Sluiting

BOEKVERKOOP
Na de middagpauze zal de traditionele boekverkoop plaatsvinden. Inschrijven op de te verkopen boeken kan al vanaf 10.00 uur en tijdens de middagpauze. De verloting zal vanaf ca.
14.00 uur plaatsvinden. De boeken dienen na de loting contant te worden afgerekend bij de
kassa. Ook kunt u publicaties, ook de meest recente, van het Westerdijk Institute kopen. Deze
dag geldt hiervoor een korting van 20%. Tijdens de middagpauze kan de bibliotheek van de
NMV bezocht worden.

OPROEP VOOR EEN ASSISTENT-WEBMASTER
Assistent webmaster voor NMV-site gezocht! Al meer dan tien jaar wordt de website onderhouden
door Aldert Gutter, maar tijd voor modernisering is er niet en bijvoorbeeld actualiteiten plaatsen
tijdens vakanties is er niet bij. Door de ontwikkelingen om ons heen wordt onze website echter
steeds belangrijker en ook de vraag naar een mobiele versie neemt toe. Aldert is dus dringend op
zoek naar iemand die wil worden ingewerkt, onderdelen kan gaan waarnemen, helpt met verdere
uitbreidingen en vernieuwen en op termijn de taken kan overnemen. Stuur je enthousiaste reactie
naar aldert@allesoverpaddenstoelen.nl
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PADDENSTOELENKALENDER 2018
Dit jaar geeft de NMV voor het eerst een kalender uit met dertien prachtige foto’s, gemaakt
door leden, met begeleidende teksten van Rob Chrispijn. De kalender is verkrijgbaar tijdens de
Nieuwjaarsbijeenkomst van 13 januari 2018 in Wageningen. Indien u zeker wilt zijn van een
exemplaar, kunt u dat reserveren via het bestelformulier op www.mycologen.nl. De kalender
wordt NIET opgestuurd. Afhalen op de Nieuwjaarsbijeenkomst. Prijs € 10,00. Zie voor de mooie
foto’s http://www.mycologen.nl/ U heeft er een heel jaar plezier van.

CRISTELLAWEEKEND VOORJAAR 2018
Het voorjaars-Cristella-weekend vindt in 2018 plaats van vrijdag 20 t/m zondag 22 april in
Zuid-Limburg. We verblijven in het Nivon-huis “Eikhold” te Heerlen, op basis van 2-persoonskamers, vol pension. We hebben een eigen, aparte werkruimte tot onze beschikking.
Kosten ongeveer €100. Wie zin heeft in een voorjaarsweekend paddenstoelen in groen &
prachtig Zuid-Limburg kan zich, zolang de voorraad kamers strekt (we hebben een optie voor
12 kamers), voor dit Cristella-weekend opgeven bij Marjo Dam: marjo_dam@hotmail.com of
024-3582421 (’s avonds). Bij aanmelden wordt een voorschot/aanbetaling gevraagd van €
50,- pp. IBAN: NL 63 INGB 0003 8436 51 t.n.v. N.J. Dam, Malden.

DANKBETUIGING
Het doet ons goed dat zoveel mensen
met ons hebben meegeleefd na het
onverwachte overlijden van onze lieve
en zorgzame vader en opa
Atte van den Berg
Tjeerd Attesz
Met een warm gevoel kijken wij terug
op de afscheidsdienst en de overweldigende belangstelling.
Wij bedanken u voor uw steun, lieve
woorden, bloemen en de kaarten en
brieven die wij mochten ontvangen.
Hanneke, Hanno en Anna
Marjan, Rik, Sven en Roos

OVERLEDEN
G.P. den Dulk, te Zoetermeer, datum onbekend (zijn overlijden is in augustus 2017 gemeld).
P. Coene, te Hank, overleden op 13 augustus 2017.
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST ZATERDAG 13 JANUARI 2018
TE WAGENINGEN
De Nieuwjaarsbijeenkomst zal op zaterdag 13 januari 2018 plaatsvinden in het Hof van
Wageningen, hotel en congrescentrum, Lawickse Allee 9 te Wageningen (tel.: 0317-490133).
Openbaar vervoer: Het Hof van Wageningen is bereikbaar vanaf station Ede-Wageningen
met buslijn 84, 86, 88 naar Wageningen Busstation, daar uitstappen. Hof van Wageningen ligt
op vijf minuten lopen van het busstation, iets westwaarts.
Auto: Het Hof van Wageningen ligt in het centrum van Wageningen, aan de ventweg van de
doorgaande weg van Arnhem naar Rheden. Er is ruime parkeergelegenheid. Het parkeergeld
bedraagt € 3,50.
Vanaf ongeveer 10.00u is er in de kantine van Het Hof van Wageningen tegen betaling koffie
en thee te krijgen. Het is niet toegestaan om in het restaurant uw zelf meegebrachte lunch te
nuttigen, wel kunt u er allerlei lunchgerechten kopen. Indien u in het restaurant de lunch wilt
gebruiken dient u dit kenbaar te maken bij het begin van het programma. Leden die mycologische zaken willen tentoonstellen, verkopen, ruilen of weggeven dienen dit voor 1 januari
bij de secretaris te melden. Er kan dan voor een geschikte plaats gezorgd worden.
Tijdens de lunchpauze zullen in de kleine zaal boekhandel Architectura & Natura en TDKK,
een in microscopen en verlichting gespecialiseerd bedrijf (service, reparatie, led-verlichting,
microscoopcamera’s en verkoop van gebruikte microscopen) aanwezig zijn. Er is ook een
stand met NMV-artikelen, waar onder andere recente publicaties en de paddenstoelenkalender 2018 te koop zijn. Tevens kunnen de bestelde chemicaliën afgehaald worden.
Programma:
10.00u Zaal open
10.30u Nieuwjaarsrede door voorzitter Jacques Horsten
10.45u 110-jaar NMV door Aldert Gutter
11.30u De paddenstoelenmeetnetten door Alfons Vaessen
12.00u Boomziekten in Nederland, ervaringen in diagnostiek vanuit het Mycologisch 		
laboratorium in Wageningen door Johan Meffert, Nationaal Referentiecentrum, 		
NVWA, Wageningen
12.20u Werkweken in 2018
12.30u Pauze
14.00u Boleten in de Flora Agaricina Neerlandica: een kleurrijk geheel, de nieuwe
taxonomie door Machiel Noordeloos
14.30u De paddenstoelencollectie van Naturalis door Christel Schollaert
en Jan Hengstmengel
15.00u Fijnsparreservaten door Rob Chrispijn
15.30u Glinsteringen des jaars door Aldert Gutter
15.55u Slotwoord voorzitter Jacques Horsten
16.00u Sluiting
Graag tot zaterdag 13 januari 2018.

Alfons Vaessen, secretaris
64

Mededelingen.indd 64

6-12-2017 14:23:35

