VOORAF

Op 6 juni, vlak voor het ter perse gaan van dit nummer, ontvingen wij de mededeling dat
Jacques Horsten is overleden. Zijn laatste ‘Van de voorzitter’ staat hieronder, evenals het
‘Van de vice-voorzitter’, dat daar een reactie op was.
Redactie Coolia

VAN DE VOORZITTER
Dit wordt mijn laatste voorwoord. Met enorm veel pijn in mijn hart heb ik op 12 april om
gezondheidsredenen het voorzitterschap van de NMV moeten neerleggen. Ruim 4 maanden
na mijn benoeming op de ALV van eind februari 2016, werd bij mij een zeldzame vorm van
chronische leukemie vastgesteld. Desondanks heb ik altijd geprobeerd om me optimaal voor
de vereniging te blijven inzetten, hetgeen zeker in het begin niet makkelijk was. Dankzij
de steun van de overige bestuursleden is het me gelukt om de draad weer op te pakken. We
ontwikkelden mooie plannen en brachten weer rust terug in de vereniging.
Op 11 april 2018 ben ik met spoed in het UMC Utrecht opgenomen waar bleek dat er een
mutatie had plaatsgevonden naar een agressieve en acute variant. Het was meteen duidelijk
dat behandeling hiervan zodanig ingrijpend was dat ik niet meer als voorzitter kon functioneren. Op 12 april heb ik vicevoorzitter AnnaElise (Annelies) Jansen gevraagd of zij het
voorzitterschap wilde overnemen, waar zij mee instemde. Ik verzoek jullie om haar waar
nodig te steunen in deze moeilijke taak.
Verder doe ik een oproep aan jullie om naar vermogen deze prachtige vereniging met
jullie inzet te blijven steunen. Het ga jullie goed.
Jacques Horsten, 5 mei 2018

VAN DE WAARNEMEND VOORZITTER
Toen Jacques ons berichtte dat hij met spoed opgenomen was en we hoorden van de langdurige behandeling die hem te wachten staat, waren we bijzonder aangeslagen. De zaterdag
ervoor hadden we een zeer succesvolle ‘Introductiedag voor nieuwe leden’, met 29 deelnemers en voordrachten over het schimmelrijk, de NMV, de kartering en het meetnet. Jacques
leidde de bijeenkomst en dat deed hij op de manier die we van hem kennen, rustig en goed.
Op die dag was er niets te merken van de acute situatie die zich een paar dagen later zou
voordoen. Inmiddels heeft Jacques de eerste zware chemokuur achter de rug en wacht hij op
het vervolgtraject. Vanaf deze plaats wil ik namens de NMV Jacques heel hartelijk danken
voor zijn inzet en wensen we hem en zijn vrouw Yvonne heel veel sterkte toe!
Op de eerste bestuursvergadering na Jacques’ terugtreden ben ik benoemd tot waarnemend voorzitter – tot aan de volgende ALV.
Na deze alinea toch nog wat over de NMV. We hadden een mooie Floradag, met 70 deelnemers. Het thema was de relaties tussen paddenstoelen en andere organismen; we hoorden
over mycorrhiza en evolutie van ectomycorrhiza-vormende schimmels, over schimmels die
gekweekt worden door termieten en parasiterende schimmels.
De werkgroep ‘Cristella’ had een zonnig weekend in Zuid-Limburg. Door de warmte en
droogte waren er niet bijzonder veel, maar wel een paar erg leuke vondsten.
Met de aanmeldingen voor de Werkweken liep het storm: beide waren snel volgeboekt.
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Bijzonder leuk is het grote aantal ‘nieuwe’ deelnemers aan de Binnenlandse Werkweek: leden die nog niet zo lang lid zijn en nu de volgende stappen willen zetten. We zijn benieuwd
wat ze willen leren en zullen proberen hun wensen in te passen in het programma.
Op grond van nieuwe Europese regels moet de NMV een ‘Privacyverklaring’ vaststellen
en dat hebben we begin mei dan ook gedaan. Zie bij de Mededelingen achterin deze Coolia.
Deze verklaring is voorbereid door Aldert Gutter, Martin Gotink en André Houter, en opgesteld door Joost Kazus – die ik allen dank voor hun inzet.
De stimulans die uitgaat van het Legaat Van Zanen is al goed merkbaar. Een onderzoekje
aan Morieljes is gestart, en de voorjaarssatijnzwammen krijgen ook weer aandacht; barcodering (DNA-onderzoek) maakt er deel van uit. Door de Karteringscommissie is de‘Biotoop
van het jaar’ uitgewerkt: heidevegetaties. Zie het artikel daarover verderop in Coolia. Het is
een leuk onderzoek en heel relevant voor het heidebeheer. Iedereen is van harte uitgenodigd
aan dit project deel te nemen.
In de vorige Coolia berichtte Jacques over het International Mycological Congress in
2022. In april ontvingen we bericht dat dat congres aan Nederland is toegekend. De bijdrage
daaraan van de NMV richt zich op paddenstoelexcursies en op wat de NMV bijdraagt aan de
mycologie, zowel taxonomisch als ecologisch.
Bij deze Coolia ook weer de Gele Bijlage met het excursieprogramma. Ik wens ons allen
een mooie zomer en een paddenstoel-rijke herfst toe.
Annelies Jansen

BASISGIDS PADDENSTOELEN: FOTOGRAFEN GEZOCHT!
Naast de bekende veldgidsen publiceert de Stichting KNNV Uitgeverij (SKU) ook een serie
basisgidsen, een soort ‘instapmodel’ voor natuurliefhebbers die meer willen weten over een
soortgroep waar ze nog leek in zijn. Afgelopen maart hebben ondergetekenden afspraken
met de SKU gemaakt over het samenstellen van zo’n Basisgids voor de Nederlandse paddenstoelen. Het moet een gids worden waarin, met veel foto’s, een stuk of 100 van de meest
algemene en goed herkenbare soorten of soortgroepen voorgesteld worden. Het gaat daarbij
niet alleen om foto’s van de paddenstoel op haar groeiplaats, maar ook om foto’s van voor
de determinatie benodigde details: de myceliaalkern van een Echte tonderzwam, de melkdruppel in de steel van een Melksteelmycena, en dergelijke. Per soort kunnen we daarom
zo’n 4‒6 afbeeldingen opnemen. Anders dan onze ook door SKU gepubliceerde Veldgidsen
Paddenstoelen I en II, die vooral een eigen initiatief waren, willen we van deze basisgids
graag een NMV-project maken. Er zijn tussen de 400 en 500 foto’s nodig voor deze Basisgids.
Veel NMV-leden maken foto’s. We roepen jullie hierbij dan ook op om het komende seizoen
gericht foto’s voor de Basisgids Paddenstoelen te gaan maken ‒ of al gemaakte foto’s ter
beschikking te stellen, natuurlijk!
Wil je meedoen? Stuur dan een e-mail naar Nico Dam (ndam10@kpnmail.nl), dan krijg je
een lijst met de in de Basisgids op te nemen soorten paddenstoelen, met een overzicht van de
gewenste foto’s van die soorten. We hopen zo in één seizoen alle benodigde foto’s bij elkaar
te krijgen, zodat de Basisgids al in de zomer van 2019 in de boekhandels kan liggen.
Nico Dam & Thom Kuyper
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