Chemicaliënverkoop op de nieuwjaarsbijeenkomst
Door een misverstand is er in de vorige Coolia geen oproep verschenen voor het bestellen van chemicaliën. Wilt U zo spoedig mogelijk na het verschijnen van deze Coolia uw
bestelling doorgeven. Deze kan dan tevoren klaargemaakt worden, zodat het wachten op
de nieuwjaarsbijeenkomst (9 januari) minder lang duurt. We hebben een geschatte voorraad
chemicaliën aangelegd en hopen iedereen te kunnen helpen. Mocht er toch te weinig zijn
dan zullen we proberen dat op de ALV of de Floradag na te bezorgen. Mensen die al besteld
hebben, hoeven niet opnieuw te bestellen. Op de website staat de goede datum voor de bestellingen. De volgende zaken zijn verkrijgbaar: Ammonia, KOH 5%, KOH 10%, Melzer’s
reagens, Katoenblauw, Congorood, immersieolie, dekglaasjes, objectglaasjes.
Bestellingen mailen naar Dora Stalpers: e-mail: jastalpers@hotmail.com.
Telefoon (na 19.00 uur): 035–5417475.

MYCOLOGISCHE BOEKWINKEL
Alle hieronder vermelde werken kunnen schriftelijk of per e-mail worden besteld bij de NMV:
via Dora Stalpers, Torenlaan 43, 3742 CR Baarn, email jastalpers@hotmail.com. Telefoon
035-5417475 (na 19.00 uur). Een rekening wordt met de boeken meegestuurd. Per bestelling
tot 10 kilogram zal € 6,75 aan verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht.
Door meerdere boeken tegelijk te bestellen kunt u dus een aanzienlijk bedrag besparen (pakketpost). Brievenbus post is goedkoper. (Kleinere boekjes). Voor het buitenland zijn de
portokosten aanzienlijk hoger. De boeken zijn ook zonder porto- en administratiekosten te
verkrijgen: na telefonische afspraak en tegen contante betaling bij Dora Stalpers op het CBS,
Uppsalalaan 8 te Utrecht (Uithof).
OVERZICHT VAN DE PADDESTOELEN IN NEDERLAND
E. Arnolds, Th. Kuyper & M. Noordeloos (red.), 1995
•
Overzicht (herdruk 1999) : € 32,50 (niet-leden € 42,00;).
•
Supplement 1. Index, 1996: € 6,75 (niet leden € 9,00).
•
Supplement 2. Namenlijst, Rode Lijst, 1996 (herdruk): € 7,50 (niet leden € 9,75).

VERSPREIDINGSATLAS (KAARTENBIJLAGE BIJ HET OVERZICHT VAN DE
PADDESTOELEN IN NEDERLAND)
E.Vellinga, J. Lennie, R. Chrispijn & M. Veerkamp, 2000
•
•

Deel 1 (Agaricales): € 14,75.
Deel 2 (Aphyllophorales, Phragmobasidiomycetidae, Gasteromycetes, Ascomycotina en Myxomycotina): € 14,75.

De volgende COMBINATIEKORTINGEN gelden voor leden en niet-leden
Bij bestelling van: Twee delen van de Atlas:		
€ 5,00 korting
			
Overzicht + twee delen Atlas: € 10,00 korting
PADDESTOELEN (brochure), 2008. € 2,00.
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BASISRAPPORT RODE LIJST PADDENSTOELEN
E. Arnolds en M. Veerkamp, 2008. € 20,00

COOLIA
Losse afleveringen van recente jaargangen (vanaf 1991; Coolia 34 tot en met 45) en
Supplement Coolia 38 (Aardsterren) kunnen nog worden besteld bij het Dora Stalpers.
Hieronder vermelde prijzen zijn per aflevering en exclusief verzendkosten. Oudere jaargangen kunnen voortaan alleen nog op aanvraag en op de open dag van de bibliotheek worden
verkregen.
Coolia				
prijs voor leden prijs voor niet-leden
Losse afl.:
34 t/m 42
€  2,50
€  4,00
44 t/m 49
€  4,50
€  6,75
vanaf 50		
€ 5,00		
€ 7,50
Suppl. Coolia 38 (Aardsterren)
€ 5,50 		
€ 6,75
Suppl. Coolia 46 (Stekelzammen) € 8,00 		
€ 10,00
Jubileum nummer € 10,00.
Verder een Russula supplement dat ooit bij Coolia verscheen.
Jaargang 43 en 45 zijn uitverkocht, evenals jaargang 50 nummer 4.
UITGAVEN VAN DE KNNV UITGEVERIJ
•
Paddestoelvriendelijk Natuurbeheer. P.J. Keizer, 2003. € 17,95 (NMV- en KNNV-leden; niet-leden
€ 19,95).
•
Paddestoelen en Natuurbeheer. Th. W. Kuyper (red.), 1994. € 8,95 (NMV- en KNNV-leden; nietleden € 11,25). Mededeling 212.
•
Paddestoelen in Flevoland. G. van Zanen, P. Bremer & H. van der Aa (red.), 2000. € 12,45 (NMVen KNNV-leden; niet-leden € 14,95).
•
Basisboek Paddenstoelen. N. Dam, Th. Kuyper, M. Dam, 2006 € 12,95 (NMV- en KNNV-leden;
niet-leden € 14,95).

Mycologische publicaties verkrijgbaar bij de KNNV uitgeverij (niet bij de NMV)
• De winst- en verliesrekening van de Nederlandse natuur. Vereniging Onderzoek Flora en
Fauna. Jaarboek 1997. € 14,95 (NMV- en KNNV-leden; niet-leden € 19,95).
• Paddestoelen in beeld. F. Bos, 2000. € 3,75 (NMV- en KNNV-leden; niet-leden Euro
4,75).
Bestelwijze publicaties KNNV: stort het juiste bedrag vermeerderd met € 5,50 verzend- en
administratiekosten op gironummer 13208 van de KNNV-uitgeverij te Utrecht onder vermelding van code en titel(s) die u wenst te bestellen. Bij bestelling van ‘Paddestoelen in beeld’
zijn de verzendkosten € 2,25 (vanaf vier exemplaren echter weer € 5,50).
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ZUID-HOLLANDSE ZWAMDAG 2010
De Zuid-Hollandse Zwamdag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 6 maart. Plaats van samenkomst is zoals gebruikelijk Natuurcentrum “De Boshoek”, Bospad 3 (achter het Bachplein)
in Schiedam. Per openbaar vervoer te bereiken met de trein naar Schiedam-Nieuwland en
vervolgens tramlijn 21 of 23 richting Woudhoek of Holy. Uitstappen bij de halte Bachplein.
Vanaf deze halte een klein stukje teruglopen. Wie met de auto komt moet op de A20 (Gouda Hoek van Holland) afrit 10 nemen naar Schiedam-Noord. Onderaan de afrit linksaf, dit is de
Churchilllaan. Deze laan volgen tot het derde verkeerslicht. Er staat op een gegeven moment
rechts een aanduiding voor het komende kruispunt. Op een blauw bord staan vier pijlen, één
voor rechtsaf, één voor rechtdoor en twee voor linksaf. Hier de baan voor rechtdoor kiezen.
(In feite moet je enigszins schuin oversteken.) Na een bocht om het gebouw “De Blauwe
Brug” heen de bordjes naar “De Boshoek” volgen. Aan het eind van de flat die je passeert de
auto parkeren en te voet verder, de trambaan oversteken. Degenen die uit de richting Hoek
van Holland komen of door de Beneluxtunnel moeten ook afrit 10 nemen en linksaf onderaan
de afrit, op de rotonde linksaf, daarna bij het eerste verkeerslicht linksaf. Dit is dan weer de
Churchilllaan. Zie verder hierboven (één verkeerslicht extra).
De vertegenwoordigers van de werkgroepen vertellen over het wel en wee van het afgelopen jaar. Ook zijn er vast wel een paar mensen die hun persoonlijke ervaringen met ons
willen delen. Graag tijdig aan mij doorgeven! Dus minstens een week van te voren. Als er
niets tussen komt zal Jac Gelderblom een lezing houden over Gordijnzwammen. Dit stond
vorig jaar al op het programma, maar toen liet zijn stem hem in de steek.
Vanaf 10.00 uur is er koffie of thee. De lunchpauze is om ongeveer 12.30 uur (zelf brood
meebrengen). Om ongeveer half vier zijn we meestal wel uitgezwamd. Het is een goede
gelegenheid om nieuwe contacten te leggen of oude te hernieuwen. Het is altijd erg gezellig,
dus ik hoop weer veel Zuid-Hollanders en andere belangstellenden te ontmoeten om bij te
praten!
Grieta Fransen

Kelkzwammenexcursie
De Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders organiseert in 2010 zijn 9e
Kelkzwammenexcursie. Op zaterdag 6 februari 2010 bezoeken we een paar bossen aan
de rand van Oostelijk Flevoland waar we op voorgaande Kelkzwammenexcursies nog
niet geweest zijn: ’s morgens het Bremerbergbos van Staatsbosbeheer voor onder andere
Krulhaarkelkzwammen. Gastvrij onderdak tijdens de lunchpauze biedt de Inforuimte van
SBB-beheersgebouw Z 60.’s Middags gaan we naar Reve-Abbertbos (dat 1 januari 2009 van
SBB naar Flevolandschap is overgegaan) om o.a. Rode kelkzwammen te zien.
In oktober vonden we al weer de eerste exemplaren en tijdens de Kelkzwammenexcursie
zullen we vanzelfsprekend ook allerlei andere soorten aantreffen.
Opbelexcursie i.v.m. weersomstandigheden: Gerrit van Duuren 0321-318894. Verzamelen
om 10.30 uur, bij SBB-beheersgebouw Z 60, Spijkweg 36, 8256 RJ Biddinghuizen (aan de
N306 tussen Colombinehuis en Walibi). Eventueel ophalen van openbaar vervoer in overleg
met Gerrit van Duuren.
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Cristella-weekend voorjaar 2010
Het voorjaars Cristella-weekend wordt gehouden in het noordelijk deel van het Drentsche
Aa-gebied. Daar zullen verschillende biotopen in het Nationaal Landschapspark Drentsche
Aa bezocht gaan worden. Er wordt niet alleen gekeken naar korst- en houtzwammen, maar
ook naar kleine bekerzwammetjes en slijmzwammen.
Het weekend vindt plaats van vrijdagmiddag 16 april tot en met zondag 18 april. Voor
het weekend zijn in het Natuurvriendenhuis De Hondsrug een aantal twee- en vierpersoonskamers en een fraaie werkruimte gereserveerd. Er kunnen maximaal 26 personen deelnemen
aan dit weekend.
Inlichtingen zijn te krijgen bij Roeland Enzlin (0592 – 243231). Opgave voor het weekend kan per mail enz@kpnplanet.nl (graag voor 16 januari).

Over de foto’s in Coolia
Sinds het jubileum van de Nederlandse Mycologische Vereniging in 2008 verschijnt Coolia
volledig in 4-kleurendruk. Dat maakt het meer dan ooit mogelijk om kleurenfoto’s bij de artikelen te plaatsen. En de voorraad kleurenfoto’s moet wel haast eindeloos zijn, gezien de fotografeerwoede onder de mycologen. Werd het tempo van een excursie vroeger beperkt door de
wens om niet alleen Nevelzwammen maar ook Roze peutermycena’s te vinden, tegenwoordig
is de snelheid waarmee fotografen elkaars positie kunnen overnemen om dezelfde groep paddenstoelen op 10 verschillende digifoto’s vast te leggen de remmende factor. Toch, horen wij
met enige regelmaat, is het zo dat er maar van een beperkt aantal fotografen foto’s in Coolia
worden geplaatst. En die fotografen zijn dan ook nog vaak leden van de redactie. “Ik heb daar
veel betere foto’s van!” horen wij dan. Die kritiek is ongetwijfeld terecht, en die foto’s zijn
ongetwijfeld inderdaad beter. Maar ja, als wij dat pas achteraf horen… U moet toch maar
van ons geloven dat wij graag van zoveel mogelijk verschillende fotografen foto’s in Coolia
zetten. Als u uw foto’s voor publikatie in Coolia beschikbaar wilt stellen, dan horen wij dat
dus graag.
Vanaf het komende nummer willen we met een centrale e-mail-lijst gaan werken. Zodra
we foto’s nodig hebben (dat weten we natuurlijk pas als er kopij binnenkomt), dan gaat er
een standaardmailtje naar iedereen op die lijst. Uit de foto’s die daarop binnenkomen kiest
de redactie de in haar ogen meest geschikte.
Wilt u ook op die e-mail-lijst? Laat het dan weten aan onze fotoredacteur, Maurice van der
Molen (info @studiomaup.nl). Hij zet u op de lijst, en stuurt u ook een lijstje “spelregels”.
Overigens geven we er in principe de voorkeur aan om bij een artikel een of meer door de
auteur zelf gemaakte foto’s te plaatsen. Sowieso plaatsen we natuurlijk alleen foto’s die iets
met de inhoud te maken hebben.
Namens de redactie
Nico Dam
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Clusius-prijs voor Machiel Noordeloos
Tijdens de 27e Journées Européennes du Cortinaire in Nyiregyhaza, Hongarije, heeft Machiel
Noordeloos de Clusius-prijs in ontvangst mogen nemen. De Clusius-prijs van de Hongaarse
Mycologische Vereniging wordt bij bijzondere gelegenheden uitgerijkt aan mycologen die
zich bijzonder verdienstelijk voor het vakgebied hebben gemaakt. In zijn lofrede bij de uitreiking van de prijs benadrukte Dr. Imre Rimoczi dat Chiel de prijs, in de vorm van de Clusiuspenning en een oorkonde, ontvangt voor zijn hele mycologische oeuvre, en voor de wijze
waarop hij dat ook voor een breed publiek toegankelijk weet te maken. (Zie bijvoorbeeld zijn
webstek, http://www.paddenstoel.nl )
De redactie van Coolia feliciteert Chiel zeer van harte met deze bijzondere blijk van
waardering!

RUSSULALES 2010
Van 7-12 september 2010 organiseert de “Association des mycologues francophones de
Belgique” een internationaal Russulales symposium in Zuid-België. Het programma (voertalen Engels en Frans) omvat lezingen en excursies, er zal werkruimte zijn voor microscopie,
en er komt een tentoonstelling. Het zwaartepunt van het symposium zal liggen op de genera
Russula en Lactarius, maar ook aan de recent aan de familie toegevoegde niet-plaatjeszwammen zal aandacht worden besteed. Iedereen met belangstelling voor de Russulales is welkom,
professional en amateur. Voor meer info, zie de webstek van het congres: http://www.amfb.
eu/russulales_2010.htm

FLORADAG 2010
De Floradag vindt plaats op zaterdag 10 april 2010 in Natuurhistorisch museum Naturalis te
Leiden. Het thema is ‘Biogeografie van paddenstoelen, schimmels en invasieve fungi’. Sprekers
die dag zijn o.a. Ad van de Berg, Thom Kuyper, Chiel Noordeloos, Aad Termorshuizen. Het
definitieve programma van deze dag was bij het ter perse gaan van Coolia nog niet bekend.
Zie voor nadere gegevens Coolia 53(2) en de NMV-website.

Mycologische Agenda 2010
Wat?
Nieuwjaarsbijeenkomst
Kelkzwammenexcursie
Algemene ledenvergadering
Zuid-Hollandse Zwamdag
Vlaamse Mycologendag
Floradag
Cristella-weekend

Wanneer?
9 januari
6 februari
13 februari
6 maart
20 maart
10 april
16-18 april

Waar?
WICC, Wageningen
Oostelijk Flevoland
CBS, Utrecht
Schiedam
Gent (B)
Naturalis, Leiden
Drenthe
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
&
BOEKENVERKOOP
Het bestuur nodigt alle leden uit de Algemene Ledenvergadering en de boekenverkoop bij te
wonen op zaterdag 13 februari 2010 in het gebouwencomplex van het Centraalbureau voor
Schimmelcultures/NIOB, Uppsalalaan 8, op de Uithof bij Utrecht (telefoon 030–2122600).
Reisinformatie
Openbaar vervoer: Vanaf Utrecht CS kunt u gebruik maken van bus 12 of 12S. U stapt
uit bij de halte “Bestuursgebouw”. Daar steekt u de Heidelberglaan over en komt op de
Universiteitsweg. Als deze weg een bocht maakt loopt u rechtdoor. Dit is de Uppsalalaan. U
vindt het Centraalbureau voor Schimmelcultures aan uw rechterhand. De hoofdingang ligt
naast de sportvelden.
Auto: 1. Vanuit richting Breda/Den Bosch (A27) na knooppunt Lunetten (kruising met de
A12) de borden aanhouden: Uithof/UMC. Nadat u de snelweg heeft verlaten gaat u bij het
verkeerslicht linksaf. Bij het volgende verkeerslicht naar rechts en daarna weer de eerste weg
rechts. Dit isde Uppsalalaan.U vindt het gebouw aan uw rechtwerhand. De hoofdingang ligt
naast de sportvelden.
2. Vanuit de richting Arnhem of den Haag/Rotterdam (A12) bij Utrecht richting Hilversum
(A27) aanhouden. Verder als onder 1.
3. Vanuit richting Amersfoort (A28): Richting Utrecht aanhouden en de afslag De Uithof
nemen. Verder als onder 1.
4.Vanuit richting Hilversum (A27): Bij knooppunt Rijnsweerd de afslag De Uithof nemen.
Verder als onder 1.
5. Vanuit richting Amsterdam via de A2 zijn er twee mogelijkheden. Of u rijdt door tot knooppunt Ouderijn en gaat via de A12 (richting Arnhem) naar de A27 (richting Hilversum). En
verder volgens 1. Of u neemt vanaf de A2 voor Utrecht reeds de afslag Maarssen, Ringweg
Noord; richting Ringweg Utrecht blijven volgen (A27, A28) 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 koffie. In de middagpauze is er geen lunch verkrijgbaar,
maar wel diverse dranken, o.a. koffie
en thee. U dient dus zelf uw lunch mee
te nemen. De diverse verslagen zoals
vermeld in onderstaande agenda zijn
te vinden op de NMV-website.: http://
www.mycologen.nl/ledenvergadering/
Op verzoek worden de notulen toegestuurd door onze secretaris (zie adres
ledenlijst). Papieren versies, zoals die
vroeger klaar lagen bij de receptie van
het CBS, zijn dus niet meer beschikbaar.
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Agenda LEDENVERGADERING
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 14 februari 2009. De concept-notulen zijn
vanaf 15 januari 2010 te vinden via boven vermelde link.
4. Jaarverslag van het bestuur inclusief de diverse commissies. Ook deze verslagen zullen zo
gauw ze beschikbaar zijn op onze website gezet worden en zijn dan via bovenstaande link
te vinden.
5. Financieel verslag van de penningmeester.
6. Verslag van de kascommissie met aansluitend benoeming nieuw lid in deze commissie.
7. Begroting 2010.
8. VOFF, Ecogrid en NDFF (Nationale Database Flora en Fauna).
9. Bestuurswisseling. Jac Gelderblom (secretaris) treedt reglementair af en is herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om hem in dezelfde functie te herbenoemen. Menno Boomsluiter
(PR-coördinator) treedt reglementair af en is herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om hem
in dezelfde functie te herbenoemen. Joost Stalpers (vertegenwoordiger Wetenschappelijke
Commissie) treedt reglementair af en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Nico Dam
in deze functie te benoemen.
10. Jaarverslag van de Wetenschappelijke Commissie.
11. Samenstelling van de Wetenschappelijke Commissie.
12. Jaarverslag van de Commissie Paddestoelen en Natuurbehoud.
13. Samenstelling van de Commissie Paddestoelen en Natuurbehoud.
14. Bespreking excursieprogramma 2010 en de werkweken 2010 en 2011.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.
Middagpauze
OPEN MIDDAG BIBLIOTHEEK en Boekenverkoop
Ook dit jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gecombineerd met de open middag van
de bibliotheek en met de Boekenverkoop en loting. U kunt uw boeken/tijdschriften over paddenstoelen en gerelateerde onderwerpen doorverkopen aan leden van de NMV. Als u boeken
te verkopen heeft, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de bibliothecaris, Gerard
Verkley, liefst voor half januari. Hij kan u dan de gang van zaken nader uitleggen en indien
nodig adviseren over prijzen en dergelijke.
Inschrijving op te verkopen boeken en tijdschriften kan al vanaf 10.00 uur en na afloop van
de vergadering tijdens de lunchpauze, waarna de verloting zal plaatsvinden (ongeveer 14.00
uur). De boeken dienen na de loting contant te worden afgerekend bij de kassa.
Ook kunt u weer nieuwe publicaties van het CBS kopen. Op alle, ook de meest recente CBSpublicaties, geldt deze dag een korting van 20%.
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Nieuwjaarsbijeenkomst
Zaterdag 9 januari 2010 te Wageningen
De Nieuwjaarsbijeenkomst zal weer plaatsvinden in het WICC (Wageningen International
Congress Centre), Lawickse Allee 11 te Wageningen (tel. 0317- 490133).
Het WICC is met openbaar vervoer te bereiken vanaf NS-station Ede-Wageningen met
bus 86 of 88. Uitstappen bij het busstation Wageningen; het WICC ligt op vijf minuten lopen
vanaf het busstation, iets westwaarts.
Voor degenen die per auto komen: het WICC ligt in het centrum van Wageningen, aan de
ventweg van de doorgaande weg van Arnhem naar Rhenen; er is ruim parkeergelegenheid.
Het parkeergeld bedraagt € 3,50.
Vanaf ongeveer 10.00 uur is er in de kantine van het WICC koffie te verkrijgen. Het is niet
toegestaan om in de kantine uw zelf meegebrachte lunch te nuttigen, wel kunt u er allerlei
lunchgerechten kopen.
Leden die mycologische zaken willen tentoonstellen, verkopen, ruilen of weggeven dienen dit voor zaterdag 3 januari te melden. Er kan dan voor een geschikte plaats worden
gezorgd.
Ook leden die een (korte) bijdrage willen leveren aan het onderdeel “Mededelingen van
leden” dienen dit voor 3 januari te melden bij de secretaris.
In de lunchpauze zal de boekhandel Architectura & Natura aanwezig zijn, en er is een
stand met NMV-artikelen zoals t-shirts, tasjes, publicaties, enz. Ook kunnen dan de bestelde
chemicaliën worden afgehaald.
Programma
10.30 – 10.40
10.40 – 11.10
		
11.10 – 11.30
11.30 – 12.00
		
12.00 – 12.10
12.10 – 13.40
13.40 – 14.00
14.00 –14.30
		
14.30 – 15.15
15.15 – 16.00
16.00		

Opening.
Chiel Noordeloos. 40 Jaar Taailingen en Satijnzwammen:
nog altijd boeiend?
Mirjam Veerkamp. Het Paddenstoelenmeetnet.
Henk Huijser. Mycologie: een kwestie van kijken, opnieuw kijken en
teruggaan om nog eens te kijken.
Stip Helleman. De werkweken in 2010.
Pauze.
Menno Boomsluiter. Natuurbericht.nl
Eef Arnolds. Paddenstoelen als indicatorsoorten
(in het kader van de WAV).
Aldert Gutter. Glinsteringen van het jaar 2009.
Mededelingen van leden.
Sluiting.

Graag tot zaterdag 9 januari!

Jac Gelderblom, secretaris
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