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6 december Ivoorinktzwam in het Staelduinse bos 

te ‘s Gravenzande 

Een bijzondere week voor Eric Wisse. Op 18 

november trof hij in het Staelduinse bos de 

Ivoorinktzwam (Coprinopsis spelaiophila) aan in 

een holle boom. Nog geen week later, vond hij 

opnieuw een Ivoorinktzwam, maar nu in Meijendel. 

Lees hier Erics verhaal Bijzondere waarneming 

 

 

 

 

 

9 december Het grootsporig Zeerusruitertje op 

Westenschouwen (Zeeland) 

Op 16 november ontdekte Theo Strik in de zeereep 

van Westenschouwen het uiterst zeldzame 

grootsporige Zeerusruitertje (Marasmiellus trabutii 

var. longisporus). Chiel Noordeloos schreef hier een 

prachtig verhaal over voor Nature Today 

Natuurbericht 

 

 

 

 

Ivoorinktzwam (Eric Wisse) 

grootsporig Zeerusruitertje (Theo Strik) 

https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/ivoorinktzwam.html/
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=27021
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9 december Holleboomkaaszwam op landgoed 

Mattemburgh 

Tijdens een wandeling op landgoed Mattemburgh 

bij Bergen op Zoom, vond John Kil de 

Holleboomkaaszwam (Postia ceriflua). De soort is 

bekend van slechts negen atlasblokken en is 

hiermee zeldzaam voor ons land. Lees hier meer 

over deze bijzondere waarneming Bijzondere 

waarneming  

 

 

 

 

 

11 december Zeer waarschijnlijk Coprinus littoralis 

aan het strand bij IJmuiden als nieuwe soort voor 

Nederland  

Boswachter Luc Knijnsberg en zijn vriendin Lucette 

deden deze spectaculaire vondst op het strand bij 

Ijmuiden. De vondst zal nog op DNA-samenstelling 

worden onderzocht. Lees hier meer over deze 

bijzondere inktzwam Bijzondere waarneming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 december Favolaschia calocera 

In het vorige journaal berichtten we reeds over de 

vondst van Inge van Westen van Favolaschia 

calocera in het Dijkgatbos. Kees van Vliet schreef 

een mooi artikel voor Nature Today over deze 

(mogelijk) invasieve soort Natuurbericht 

 

 

 

 

 

Holleboomkaaszwam (John Kil) 

Vermoedelijk Coprinus littoralis (Luc Knijnsberg) 

Favolaschia calocera (Inge van Westen) 

https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/holleboomkaaszwam.html/
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/holleboomkaaszwam.html/
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/coprinus-littoralis.html/
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=27049
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21 december Bruin grondschijfje bij ecoduct Soest 

Geïnspireerd door een facebookbericht op de 

NMV-groep over het Bruin grondschijfje (Discinella 

boudieri), besloten Jaap van den Berg en Mea Kriek 

gericht op zoek te gaan naar deze soort bij het 

ecoduct in Soest waar veel brem groeit. En ja hoor; 

bingo! Het is hiermee de eerste melding voor de 

provincie Utrecht Bijzondere waarneming 

 

 

 

 

 

 

 

23 december Peziza pudicella: nieuwe soort 

bekerzwam voor Nederland 

Ben je ook benieuwd wat prins Maurits en de 

Spanjaarden te maken hebben met een nieuwe 

soort bekerzwam voor Nederland? Rob Chrispijn 

legt het uit in het volgende natuurbericht 

Natuurbericht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 december Hoe een slijmzwam pas na vijftien 

jaar een naam kreeg 

Slijmzwammen zijn geen zwammen, zoals je 

misschien zou verwachten. Lees hier meer over de 

levenswijze van slijmzwammen en hoe ze zich 

onderscheiden van zwammen. Soms kost het ook 

flink wat tijd om een slijmzwam een naam te 

geven. Lees hier meer Natuurbericht   

 

 

  

Peziza pudicella (Rob Chrispijn) 

Bruin grondschijfje (Jaap van den Berg) 

Hemitrichia sordivesicullosa (Hans van Hooff) 

https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/bruin-grondschijfje.html/
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=27094
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27121&fbclid=IwAR2WwFVX1beDAkvfxXf1epFcz5gB9qghTmMdW-9J217fJJhyk6R1CzxzN6Q
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Van oud naar nieuw 

 

Beste lezers, 

Met 2020 laten we een bewogen jaar achter ons. 

Een jaar dat werd gecontroleerd door beperkende 

maatregelen en waarin weinig mogelijk was; dit 

alles om onszelf en de mensen om ons heen 

gezond te houden. Ook de NMV heeft te maken 

gehad met deze maatregelen: er konden nauwelijks 

excursies en andere activiteiten plaatsvinden. Vele 

mensen trokken tijdens de lockdownperiodes de 

natuur in, en dat konden wij ook goed merken aan 

de vele bijzondere vondsten die het afgelopen jaar 

gedaan zijn. Meer mensen zijn beter gaan kijken 

naar en zich verdiepen in paddenstoelen. Uiteraard 

juichen wij dit van harte toe en willen we iedereen 

hartelijk danken voor de bijdragen en feedback van 

afgelopen jaar. Dank zij jullie enthousiasme voor 

paddenstoelen kunnen wij steeds een mooi journaal samenstellen! Wij sluiten dit jaar af / wijden het 

nieuwe jaar in met de sterren op aarde want dat zijn paddenstoelen!  

Wij wensen jullie allemaal een heel gezond, liefdevol en paddenstoelenrijk 2021! 

Carolien en Jan 

 

Voorjaarspronkridders zijn er al, of zijn ze er nog?  

Het is eind december / begin januari, maar toch 

worden er al meldingen gedaan van de 

Voorjaarspronkridder (Calocybe gambosa). Zoals de 

naam al doet vermoeden wordt de soort veelal 

aangetroffen in het voorjaar. Ook Maria 

Rijlaarsdam vond deze soort op Tweede kerstdag in 

Warmond. Voor de zekerheid heeft Maria ze 

microscopisch gecontroleerd. Nakomertjes van het 

afgelopen seizoen of voorbodes van het nieuwe? 

 

Vooruitblik januari 

 

1 januari Paddenstoel van de Maand 

Bruin grondschijfje is tot Paddenstoel van de Maand januari gekozen. Lees hier meer over de PvdM 

 

Alle live-bijeenkomsten van de NMV afgelast  

Voor januari zijn alle live-bijeenkomsten van de NMV vanwege de coronamaatregelen afgelast. Ook is 

er nog geen datum voor de Algemene ledenvergadering die traditioneel in februari gehouden wordt.  

 

Voorjaarspronkridder (Maria Rijlaarsdam) 

https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/AOP_PvdM.html
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9 januari 2021 Nieuwjaarsbijeenkomst 

Op 9 januari 2021 zal de traditionele 

nieuwjaarsbijeenkomst plaatsvinden. Helaas kan 

deze door de Covid-19-maatregelen dit jaar geen 

fysieke doorgang vinden. We gaan dus volledig 

digitaal. We hebben ervoor gekozen dat ook niet-

leden deel kunnen nemen aan het 

middagprogramma. Ben je benieuwd naar het 

programma of wil je jezelf aanmelden (verplicht), 

kijk dan gauw op Programma en aanmelden 

Nieuwjaarsbijeenkomst  

 

 

Nieuwe publicaties 

 

Verwacht begin 2021 Ascomyceten der Schweiz – 

seltene und wenig dokumentierte Arten 

B. Senn-Irlet, S. Blaser, R. Dougoud, E. Stöckli & R. 

Mürner 

Dit boek wordt voorgesteld als aanvulling op de 

zesdelige serie 'Pilze der Schweiz' en omvat 200 

zeldzame en weinig gedocumenteerde 

ascomyceten, waaronder enkele nieuwe soorten 

voor Zwitserland. Het geeft beschrijvingen, foto's 

en microscopische detailtekeningen; voor elke 

soort zijn twee bladzijden ingeruimd. Ascomyceten 

der Schweiz 

 

 

 

 

https://www.mycologen.nl/events/nieuwjaarsbijeenkomst-2021/?fbclid=IwAR2wMyz4_1ooh_x1jkdoq6gk2x47pkmRBhjyfHk8WO3Vf1E_bdye3t5WNxA
https://www.mycologen.nl/events/nieuwjaarsbijeenkomst-2021/?fbclid=IwAR2wMyz4_1ooh_x1jkdoq6gk2x47pkmRBhjyfHk8WO3Vf1E_bdye3t5WNxA
http://vsvp.com/content/deu/wiss-kommission/projekt-2019.html
http://vsvp.com/content/deu/wiss-kommission/projekt-2019.html
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Monograph of Orbiliomycetes H.-O. Baral, E. 

Weber & G. Marson 

De nieuwe monografie van Orbiliomycetes is 

verschenen en gratis te downloaden via: 

Monograph Orbiliomycetes 

 

 

 

 

 
 

 

 

Slijmzwammennieuwsbrief 

Interessant leesvoer voor alle liefhebbers van 

slijmzwammen. Er wordt nu ook een 

slijmzwammennieuwsbrief uitgegeven door Hans 

van Hooff. De nieuwsbrief zal ongeveer twee keer 

per jaar verschijnen en bevat handige 

determinatietips, berichten van gastschrijvers en 

bijzondere vondsten. Het eerste nummer van de 

nieuwsbrief is hier te downloaden 

Slijmzwammennieuws 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mnhn.lu/science/monograph-of-orbiliomycetes/?lang=en
https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbrief-slijmzwammen/?fbclid=IwAR3UxNWErRCVgrEJ1AtU0kapzteKrhjAzG1l6tO0Qj-JZYPv4Way34JBOjY
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Nieuwsbrief Sporen van de Koninklijke Vlaamse 
Mycologische Vereniging (KVMV) 
In het 2020-decembernummer van Sporen vind je 
informatie over een voor de Benelux nieuw 
trechtertje, Arrhenia discorosea, recente 
verrassende vondsten en slijmzwammen. Ook de 
laatste nieuwsbrief van het Cortinariusproject, een 
samenwerkingsverband van Vlaamse en 
Nederlandse mycologen met als doel een publicatie 
van een deel over gordijnzwammen in de Flora 
agaricina neerlandica (FAN) is in dit 
decembernummer opgenomen.  
 
Wil je ook graag weten wat voor interessante 
nieuwtjes onze collegae van de KVMV periodiek te 
melden hebben over paddenstoelen en 
myxomyceten in België? Overweeg dan eens een 
Lidmaatschap van de KVMV. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacatures binnen de NMV 
Oproep van het bestuur van de NMV 

In  2021 en 2022 zullen er diverse bestuursleden reglementair aftreden en de secretaris is  

tussentijds afgetreden. Wij zijn daarom op zoek naar geschikte kandidaten om deze bestuursleden te 

vervangen. Op korte termijn hopen we vooral de vacature van secretaris te kunnen vervullen. Voor 

meer informatie, lees hier Vacatures NMV-bestuur  

 

Ten slotte…. 

….nog dit. Je bent natuurlijk van ons gewend dat wij maandelijks met een nieuwe aflevering van het 
Maandjournaal komen. Vermoedelijk zal er de komende periode minder nieuws te melden zijn op 
het gebied van paddenstoelen vanwege de winter. Het kan dus zomaar zijn dat wij volgende maand 
een keertje overslaan en je pas weer een nieuw, goedgevuld journaal ontvangt op 1 maart. 

 

Colofon 
Het Maandjournaal Paddenstoelen is een digitale uitgave van de Nederlandse Mycologische 

Vereniging (NMV) en biedt een terugblik op het nieuws op paddenstoelengebied van de afgelopen 

maand en te verwachten gebeurtenissen van de komende maand. De redactie is in handen van 

Carolien Reindertsen en Jan Knuiman. Iedereen kan een gratis abonnement nemen op deze NMV-

uitgave en dit ook weer opzeggen door een email te sturen naar abonnement  

 

https://kvmv.be/index.php/paddenstoelen
https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/oproep/
mailto:paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl
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Denk je zelf een interessant nieuwtje te hebben voor het maandjournaal? Neem dan even contact 

met ons op via bovenstaand emailadres. 

 

Mocht je naar aanleiding van de inhoud van deze uitgave benieuwd zijn naar nog meer activiteiten 

van de NMV, dan is een lidmaatschap wellicht het overwegen waard. Zie voor meer informatie: 

lidmaatschap  

 

 

Disclaimer 

Deze NMV-uitgave is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven 

worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegeven informatie in deze 

uitgave. De NMV of de redactie van deze uitgave kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de 

inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die 

in deze uitgave worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. 

https://www.mycologen.nl/contact/aanmeldformulier/

