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Van de redactie 

We brengen dit maandjournaal wat vroeger uit dan je van ons gewend bent. De belangrijkste reden 

daarvoor is dat we graag de nieuwe cyclus online lezingen onder jullie aandacht willen brengen. Die 

cyclus gaat al op maandag 29 augustus van start. Meer hierover onder Vooruitblik in dit journaal. De 

Terugblik is dit keer kort. Er waren weinig activiteiten en ook veel soorten paddenstoelen lieten het 

afweten afgelopen maand. Voor de rubriek Bijzondere waarnemingen zijn geen geschikte vondsten 

binnengekomen. 

 

We hopen dat Pluvius ons goed gezind is komende herfst en de mycelia daarop rijkelijk zullen 

reageren met mooie paddenstoelen. Naast aandacht voor de online lezingen, vind je in de 

Vooruitblik ook aandacht voor excursies en andere activiteiten die voor september op stapel staan 

zoals de open dag voor enthousiaste paddenstoelenliefhebbers maar die nog geen lid zijn van de 

NMV. 

 

 

Terugblik 
 

14 augustus  Kurkdroog, maar toch paddenstoelen 

Ondanks de droogte werden er in de Staatsbossen 

van Schoorl enkele Kleverige knolamanieten 

waargenomen. Door de omringende duinen was er 

waarschijnlijk genoeg kwelwater voor de 

paddenstoelen. Lees hier meer over deze vondst 

van deze zeer giftige paddenstoel. 

 

 

 

 

 

 

  

Kleverige knolamaniet (Martijn Oud) 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29584
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20 augustus  Ger van Zanendag 2022, meer dan geslaagd!! Jan Mudde 

Voor een volle zaal, er hadden zich rond de 50 mensen aangemeld, opende de voorzitter, Kees van 

Vliet de introductiedag voor nieuwe leden van de vereniging. In een vlot betoog nam hij ons spreek-

woordelijk mee op een tocht door het landschap van de vereniging. Een heel divers landschap met 

voor elk wat wils. Het werd voor ons, nieuwe leden van de afgelopen jaren, duidelijk dat de NMV een 

scala aan mogelijkheden biedt voor wie in paddenstoelen is geïnteresseerd. Van eenvoudigweg 

genieter van de schoonheid van deze organismen tot de aankomend fanatiek onderzoeker, eenieder 

kan binnen de club zijn plekje vinden.  

Tijdens de uitgebreide voorstelronde blijkt nog maar eens vanuit hoeveel verschillende richtingen 

mensen geboeid zijn door paddenstoelen en schimmels. De één zoekt verdieping van zijn kennis 

vanuit de fotografie, een ander wil zich na reeds aan verschillende soortgroepen te hebben gewerkt 

nu gaan verdiepen in het schimmelrijk, weer een ander is door opleiding in aanraking gekomen met 

de soortgroep en is er volledig door gegrepen en ook waren er leden die vanuit praktisch gebruik in 

de keuken of anderszins op zoek waren naar meer en betere kennis van schimmels en hun 

vruchtlichamen. En hoewel de meerderheid van de groep toch al wat ouder is zijn er gelukkig ook 

een behoorlijk aantal jonge mensen aanwezig. Dat is altijd mooi om te ervaren want zij zijn het die de 

vereniging in de toekomst vorm en inhoud zullen moeten geven! 

Kees geeft na zijn korte introductie het stokje over aan Machiel Noordeloos die ons meeneemt op 

een wandeling door het rijk van de schimmels. Het is goed te merken dat hij dit al vele jaren doet! 

Het lukt hem om in een kort tijdsbestek een goed beeld te schetsen wat dat nu precies inhoudt, 

paddenstoelen en schimmels. Ondersteund door helder beeldmateriaal krijgen we een introductie-

college waardoor we een goed vertrekpunt hebben om verder van onze hobby te kunnen genieten.  

Tijdens de wat verlate lunchpauze ontstaan geanimeerde gesprekken tussen de deelnemers 

onderling en maken velen nader kennis met elkaar. Er is vanuit eenieder een warme belangstelling 

voor elkaars kijk op paddenstoelen. Verrassend soms en zeker boeiend, fijn om op deze wijze 

mensen binnen de vereniging te leren kennen! Met een enthousiast verhaal over de verschillende 

Openingswoord van Kees van Vliet ter gelegenheid van de Ger Van Zanendag (Jan Mudde) 
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Meetnetten voor Paddenstoelen, het belang, het doel en de resultaten van de afgelopen jaren 

daarvan, weet Inge Somhorst verschillende mensen over de streep te trekken om ook aan de slag te 

gaan met Meetnet en Kartering. Hoewel paddenstoelen en schimmels zeker geen eenvoudige soort-

groep is, blijkt uit haar betoog dat zelfs een echte beginner al een waardevolle bijdrage kan leveren. 

Alfons Vaessen laat ons vervolgens zien wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van de 

fotografie. Je blijkt daar helemaal geen zware en dure apparatuur voor nodig te hebben. Zelfs met de 

moderne klik-klak-klaarcamera (onze mobiele telefoon!) kan je mooie en bruikbare foto’s maken, 

mits je maar op een aantal zaken let. Bruikbare tips en heel goede adviezen geeft Alfons! Met een 

struintocht door de enorm uitgebreide en van informatie en kennis doordrenkte websites van de 

vereniging sluit AnnaElise Jansen de dag af. Heel fijn om van haar een overzicht te krijgen van de 

Inge Somhorst met een presentatie over de meetnetten en het belang van kartering (Jan Mudde) 

Impressie Ger van Zanendag (Jan Mudde) 
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diverse routes die je op de website kunt bewandelen om laagdrempelig aan een stuk achtergrond-

kennis te kunnen komen. 

Samenvattend kan ik zeggen dat ik de indruk heb dat iedereen het een bijzonder geslaagde dag vond 

en dat we allemaal, als nieuwe leden, handvatten gekregen hebben om binnen de vereniging en onze 

hobby onze weg te gaan vinden. Ik heb niet het voorrecht mogen hebben om de naamgever van deze 

introductiedag ooit persoonlijk te ontmoeten maar naar mijn bescheiden mening zou hij met grote 

tevredenheid kijken naar de wijze waarop de vereniging een deel van zijn legaat aanwendt!  

Rest mij om de sprekers te bedanken voor hun boeiende betogen en de organisatie een compliment 

te maken voor een interessante en goed georganiseerde kennismaking met de NMV; ik kom graag 

volgend jaar weer! Aanrader! 

 

 

Vooruitblik 
Paddenstoel van de Maand 

De PvdM september is, hoe kan het ook anders, de Vliegenzwam. De Vliegenzwam is ook 

Paddenstoel van het jaar 2022 

 

 

Online lezingen 
Deze herfst biedt een gevarieerd programma met o.a. lezingen over het herkennen en determineren 

van paddenstoelen en diverse meetnetten. De lezingen worden kosteloos aangeboden door de NMV. 

Ook niet-leden zijn welkom  De lezingen beginnen steeds om 19.30 uur en inloggen kan vanaf 19.15 

uur. De lezingen worden aan het begin van de maand aangekondigd in dit journaal en tevens onder 

deze link op de NMV-website.  

 

 

29 augustus Hoe nieuwsgierigheid kan leiden tot 

het verslingerd raken aan een bepaalde groep 

paddenstoelen: taxonomie niet alleen voor 

professionals? Chiel Noordeloos 

Als paddenstoelenliefhebber wil je graag weten 

wat de naam is van de soort die je hebt gevonden 

en gefotografeerd. Dat gaat niet altijd van een leien 

dakje en er ontstaat twijfel: is het nu de Groene of 

de Gele knolamaniet? Jouw vondst lijkt wel, maar is 

toch ook weer niet precies die van de plaatjes in je 

boeken of van het internet. Hoe moet je die 

verschillen interpreteren? De basis van die kennis 

over paddenstoelen is het resultaat van het werk van een taxonoom (iemand die taxa, lees soorten, 

een naam geeft). Chiel zal in zijn lezing laten zien wat het werk van zo’n taxonoom inhoudt en hoe 

een paddenstoelenflora of dikke monografie tot stand komt. Ook zal hij laten zien hoe je zelf grip op 

een bepaalde groep kunt krijgen door je er in te verdiepen, en dat je geen wetenschapper hoeft te 

zijn om de kennis over soorten te vergroten en daardoor bij te dragen aan nieuwe inzichten. Ten 

slotte werpt Chiel een blik op de toekomst waarin DNA kenmerken ook bij het determineren een rol 

gaan spelen. 

Zoom-link https://us06web.zoom.us/j/83034356891  

https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/AOP_PvdM.html
https://www.mycologen.nl/vliegenzwam/
https://www.mycologen.nl/events/digitale-lezing-via-zoom/
https://us06web.zoom.us/j/83034356891
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12 september Het meetnet Bospaddenstoelen 

Inge Somhorst 

Het meetnet Bospaddenstoelen is een 

monitoringsproject in bossen en lanen op de 

zandgronden en in de duinen. Inge vertelt in haar 

lezing meer over het meetnet Bospaddenstoelen 

en hoe je hieraan kunt bijdragen. Meer informatie over het meetnet (Bos)paddenstoelen kun je hier 

vinden. 

Zoom-link https://us06web.zoom.us/j/81031506669  

 

26 september Vezelkoppen: herkenning en 

determinatie Thom Kuyper 

Vezelkoppen zijn voor sommigen een uitdaging om 

op naam te brengen en voor anderen een reden 

om er met een boog omheen te lopen. Als geslacht 

is het tamelijk gemakkelijk te herkennen, maar de 

determinatie naar soort kan - zeker voor een 

onervaren mycoloog -  lastig zijn. Thom Kuyper zal 

in zijn lezing ingaan op het herkennen en 

determineren van vezelkoppen op basis van 

veldkenmerken en microscopische kenmerken. 

Zoom-link 

https://us06web.zoom.us/j/86520321996 

 

 

Excursies 

Overzicht van excursies 

Onder Agenda op de NMV-website vind je steeds een actueel overzicht van Mycologische activiteiten 

die op stapel staan. Via deze link kom je terecht bij het NMV-excursieprogramma, excursies in het 

kader van de diverse paddenstoelmeetnetten en die van diverse paddenstoelenwerkgroepen. 

 

Vanwege o.a. de droogte en als gevolg daarvan een schaarste aan paddenstoelen in een bepaald 

gebied, kan een excursie geannuleerd worden. Ook kan het zijn dat er een maximum geldt voor het 

aantal deelenemers bij een excursie. Raadpleeg daarom steeds degene die genoemd staat als 

begeleider van een excursie. 

 

24 september Activiteiten en excursies Excursies op de Europese Dag van de Paddenstoel 

Op deze dag komen de "Europese Dag van de Paddenstoel", de "Weken van de Veldbiologie" (KNNV) 

en het feit dat de Vliegenzwam "Paddenstoel van het Jaar" is samen. Zie hier voor meer informatie. 

Eén van de activiteiten is de open dag voor niet-leden op Landgoed Den Eng bij Lienden. Hiervoor 

dient men zich op te geven. Meer informatie hierover vind je op pagina 6 van dit journaal. 

 

Excursies voor studenten 

Ben je als student van een studievereniging biologie, natuurbeheer of verwante opleiding 

geïnteresseerd in paddenstoelen en hoor je daar weinig over in je opleiding? Informeer dan eens 

naar de mogelijkheden van een excursie voor je studievereniging. Reacties kun je sturen naar: 

redactie journaal. 

http://www.mycologen.nl/onderzoek/meetnet
https://us06web.zoom.us/j/81031506669
https://us06web.zoom.us/j/86520321996
https://www.mycologen.nl/agenda/nmv-excursies/
https://www.mycologen.nl/onderzoek/meetnet/meetnet-excursies/
https://www.mycologen.nl/agenda/excursieprogramma/
https://www.mycologen.nl/events/europaische-pilztag-2/
mailto:paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl


- 6 - 
 

Open dag met excursie voor niet-leden 

Elk jaar organiseren we een open dag voor enthousiaste paddenstoelenliefhebbers die nog geen lid 

van de NMV zijn. Dit jaar valt deze dag (zaterdag 24 september) samen met de “Europese Dag van de 

Paddenstoel" en de "Weken van de Veldbiologie" (KNNV). Tevens worden op deze dag activiteiten 

georganiseerd vanwege het feit dat de Vliegenzwam "Paddenstoel van het Jaar" is. Zie hier voor de 

geplande activiteiten van deze dag. Hieronder de aankondiging van open dag voor niet-leden. Ben je 

geïnteresseerd? Geef je dan snel op want er kunnen maar 20 mensen mee! 

https://www.mycologen.nl/events/europaische-pilztag-2/
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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  

Ben je een interessant nieuwtje op paddenstoelengebied tegengekomen of heb je misschien wel 

een bijzondere vondst gedaan? Neem dan even contact met ons op door een email te sturen naar: 

abonnement  

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 

onder: 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. 

 

mailto:paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl
mailto:paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl
https://www.mycologen.nl/contact/aanmeldformulier/

