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Inschrijvingsformulier voor de Vijfdaagse te Heer - 2009
 

Periode : zondag 20/09/2009 (middagmaal) tot donderdag 24/09/2009 (met middagmaal).
Terug te bezorgen vóór 31 januari 2009 aan Gut Tilkin, Kruisheideweg 32, 3520 Zonhoven.
Een elektronische versie van dit formulier kan opgevraagd worden door een mail te sturen naar:
driesen.tilkin@pandora.be

Naam/namen: ………………………………………………………………
wenst/wensen gedurende de ganse periode deel te nemen, met verblijf in volpension (4 nachten
+ 1 extra middagmaal)
 de kamer te delen met ………………………………………………………..
 een eenpersoonskamer zonder WC
 mits toeslag € 5,00/dag een eenpersoonskamer met WC
OF :
Naam/namen …………………………………………………………………………….
wenst/wensen gedeeltelijk deel te nemen met verblijf in volpension
van

……../09/2009 (eerste maaltijd: ochtend/middag/avond *)

tot

……../09/2009 (laatste maaltijd: ochtend/middag/avond *)

 de kamer te delen met ………………………………………………………
 een eenpersoonskamer zonder WC
 mits toeslag € 5,00/dag een eenpersoonskamer met WC

Gelieve een voorschot van € 45,00 te storten op rekening 737-0187576-21 van KVMV.
Totale prijs: € 208,00 (4 nachten + 1 extra middagmaal, verzekering en administratiekosten inbegrepen).
*) Schrappen wat niet past a.u.b.
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Jaargang 1, nummer 4

Editoriaal

NIEUWSBRIEF VAN DE KONINKLIJKE VLAAMSE MYCOLOGISCHE VERENIGING

December 2008

Geachte leden
Mycologisch Vlaanderen is in rouw. Na een slepende ziekte verloren we definitief
onze voorzitter Ruben. Hoe dan ook, het kwam over als een donderslag bij heldere
hemel, een (tegen)slag die lang zal blijven nazinderen in onze rangen. Onze vereniging, Rubens geesteskind, blijft er enigszins verweesd bij achter. In "Sporen 4" wordt
aan de hand van een paar getuigenissen dieper ingegaan op wat Ruben betekende
voor de mycologie in het algemeen en voor de Vlaamse mycologie in het bijzonder;
een uitgebreide lijst van zijn talrijke publicaties is in voorbereiding.
Dergelijke tegenslag mag ons verenigingsleven echter niet verlammen. Integendeel,
het voorbeeld dat onze overleden voorzitter gaf, moet ons motiveren om nog kordater
dan vroeger de doelstellingen van onze vereniging na te streven: het bevorderen van
de studie van zwammen en slijmzwammen. Hierbij moet, voor ieder van ons, naar
een gezond evenwicht gezocht worden tussen persoonlijke ontplooiing en het welzijn
van de vereniging. Daar hoop ik, als nieuwe voorzitter, in de toekomst op te mogen
rekenen. Daarom nogmaals een warme oproep: bezorg ons een verslagje van jouw
mycologische activiteiten, pleeg eens een artikel over een interessante vondst, laat je
hierbij desnoods bijstaan door een medelid met iets meer ervaring.
Het najaar was in ons landje, naar zwammenaanbod, niet echt een grand cru. De
kredietcrisis bleek gelukkig geen impact te hebben op de talrijke activiteiten die onverminderd doorgingen. Deze leverden dan toch weer interessante vondsten, waarvan
enkele verslagen in dit nummer volop getuigen. Hoogtepunten hierbij waren zonder
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meer de werkweek te Heer en het kustweekend in De Panne. Dank aan de leden die
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zich voor de organisatie hiervan speciaal ingezet hebben.
Ik hoop ook op jullie aanwezigheid te mogen rekenen voor de winteractiviteiten, een
enige gelegenheid om onze kennis met anderen te delen of om bij te scholen.

Bernard Declercq
voorzitter KVMV
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In memoriam Ruben Walleyn
 

Tijdens de uitvaartplechtigheid van Ruben in de kerk van Wingene op 27 september jl. sprak de voorzitter van de KVMV, Bernard Declercq, een korte rouwrede uit, waarvan hieronder de tekst. Maar in de
dagen en weken die volgden, trachtten nog anderen (in binnen- en buitenland) hun verslagenheid onder
woorden te brengen en haalden herinneringen op, die ze voor altijd zullen meedragen.

Na een maandenlange moedige strijd tegen zijn ziekte, stierf Ruben Walleyn op 19 september 2008,
42 jaar jong, geveld in de fleur van zijn leven zoals dat heet, ondraaglijk véél te vroeg. Namens de
Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging, wou ik aan Mieke, Kwinten, Jolan en familie veel
sterkte toewensen.
Ruben was als het ware voor de mycologie in de wieg gelegd. Zijn interesse voor de natuur in het
algemeen, en voor de zwammen in het bijzonder, kreeg hij van thuis uit mee. Reeds van bij zijn
studies als landbouwingenieur aan de Universiteit te Gent
werd hij lid van de Oost-Vlaamse Mycologische Werkgroep
aldaar. Hij leerde er ook zijn toekomstige vrouw kennen.
Na het beëindigen van zijn studies ging hij eerst een paar jaar
aan de slag bij de Nationale Plantentuin te Meise. Daarna
ging hij als onderzoeker werken bij het Instituut voor Natuurbehoud, nu het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek of
INBO, en hield er zich in het bijzonder bezig met de inventarisatie van bosreservaten en monitoring.
Zijn ambitie i.v.m. de studie van de zwammen was groot.
Getuige daarvan zijn talrijke publicaties in binnen- en buitenland, zowel in wetenschappelijke als meer vulgariserende
tijdschriften. Maar hij was minstens even sterk begaan met
het Vlaamse mycologisch verenigingsleven. Hij was van
jongs af aan ook lid van de Antwerpse Mycologische Kring,
de grootste mycologische vereniging van het land, en zetelde
vanaf 1994 in de redactieraad van zowel de AMK Mededelingen als het wetenschappelijk tijdschrift Sterbeeckia. Toen een overkoepelende organisatie van de
Vlaamse mycologen-kringen opgericht werd, nam hij er vrij snel een bestuursfunctie op. Het was in
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deze hoedanigheid dat hij steeds opnieuw pleitte voor nauwere samenwerking binnen mycologisch
Vlaanderen en voor het bundelen van onze opgedane kennis o.a. via het opstellen van een standaardlijst van de paddenstoelen in Vlaanderen.
In 2006 verscheen dan ook, na een intensieve samenwerking onder zijn drijvende kracht, het eerste
deel, de Standaardlijst van Basidiomycota en Myxomycota van Vlaanderen en het Brussel Gewest,
en hij werkte, heel recent nog op zijn ziekbed, een lijst aanvullingen af. In 2006 werd Ruben
eveneens voorzitter van de overkoepelende Vlaamse Mycologen Vereniging. Hij zette er meteen de
krijtlijnen uit, om alle Vlaamse mycologische kringen te laten opgaan in één grote Vlaamse mycologische vereniging. Deze droom van Ruben werd op 18 maart laatstleden werkelijkheid, toen alle
Vlaamse kringen samensmolten tot wat nu de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging heet.
Maar toen was Ruben er reeds niet meer bij wegens ziekte, een ziekte die hij maanden aan een stuk
met een ongewoon optimisme probeerde te bekampen, hierbij gesteund door familie en uitgebreide
vriendenkring. Tevergeefs.
Ruben zullen we ons vooral blijven herinneren als een vriend en collega met uitzonderlijke kwaliteiten, met een aanstekelijke gedrevenheid en kritische geest, wat van
hem een onbetwiste autoriteit in zijn
vakgebied maakte, met erkenning zowel in binnen- als buitenland. Dit belette hem niet om steeds opnieuw zijn
kennis op internetforums of te velde
te delen met iedereen die hierom verzocht. Met zijn opgewekte natuur en
de voor hem heel karakteristieke lach,
verwierf hij meteen de sympathie van
al wie hem ontmoette.
Ruben, dank voor wat je deed voor de
mycologie en voor de Vlaamse mycologie in het bijzonder.

Bernard Declercq
Voorzitter KVMV
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Dag Ruben
Ik leerde Ruben 5 jaar geleden pas echt kennen door mijn werkzaamheden voor het atlasproject
Vlaams-Brabant. Toen was ik een beginneling die het geluk had om dit paddenstoelenproject bij
Natuurpunt te coördineren, maar nog veel moest leren over paddenstoelen. Ruben liep voor zijn werk
ook vaak rond in de provincie en stelde voor om eens samen op pad te gaan. Hij wou me testen,
geloof ik, maar ik spitste mijn oren, want ik kon ongelooflijk veel opsteken van hem. Ruben zag het
volledig zitten om mee te werken aan het atlasproject. Ik kreeg een hoop kritiek van hem over me
heen, maar ik kon er steeds op bouwen. Er zijn in Vlaanderen niet al te veel mycologen en bovendien
weinig mensen met een brede kennis, maar bij Ruben kon je met de meest uiteenlopende vragen
terecht.
Omdat we vaak in dezelfde soort terreinen rondliepen, belden we elkaar regelmatig op om informatie
over nieuwe vondsten uit te wisselen. Er werden veel speciale vondsten gedaan, dus we hoorden
elkaar zó vaak… dat ik hem als vriend beschouwde. Op excursie had Ruben zelden boterhammen
mee, dus gaf ik hem voor zijn veertigste verjaardag een brooddoos met het opschrift: “Het leven
begint bij 40!”, in de veronderstelling dat we nog jaren allerlei projecten samen zouden doen … Hij
was zó gedreven en zijn enthousiasme was zó aanstekelijk; ik wil een deel van zijn werk verder
zetten.
Ruben, ik kan het nog steeds niet geloven dat je er niet meer bent en zal je nog heel hard moeten
missen.
Roosmarijn Steeman

Ruben Walleyn,
een persoonlijke herinnering
Ik weet niet meer precies wanneer ik Ruben
voor het eerst ontmoette, maar dat is zeker al
meer dan tien jaar geleden. Vanaf het eerste
contact “klikte” het tussen ons, want we deelden de passie voor paddenstoelen en mycologie,
waardoor het goed toeven was in elkaars gezelschap. Natuurlijk speelde ook mijn samenwerking met
Mieke een grote rol. Het was telkens weer een genoegen om met elkaar een bijzondere vondst te
bespreken, van zijn kant vaak vergezeld van een kwinkslag. Soms had hij ook iets plagerigs, als hij





Sporen





















































2008/4

5

meende me op een vergissing te kunnen betrappen.
We hebben samen enkele lange reizen gemaakt, al dan niet samen met Mieke. Ik wist hem te overhalen om met mij en Henk den Bakker mee naar Zweden te gaan om in het illustere gezelschap van
Guy Redeuilh, Gilbert Lannoy en Mauri Korhonen boleten te bestuderen. Samen reisden we ook
over de Alpen naar Trento, op jacht naar zuidelijke melkzwammen. Die lange autoreizen waren
vervuld van verhalen en gezang. Ruben was gepassioneerd:
heel opgetogen als we een mooie vondst deden, een nieuwe
melkzwam voor de lijst konden noteren, of diep teleurgesteld
als de reis vergeefs leek en de droogte geen goede oogst
opleverde. Hij was dan in staat om meteen rechtsomkeert te
maken. Ook kon hij soms licht afgunstig zijn, als wij in
Nederland een melkzwam hadden gevonden die nog niet uit
België bekend was. Hij volgde mijn werk altijd met zeer
grote interesse en gaf daarbij opbouwende kritiek. Zijn opmerkingen hebben mij vaak aan het denken gezet.
Met melkzwammen hadden we vanzelfsprekend iets speciaals en het is zo jammer dat Ruben de geplande Europese
monografie met de kleurenplaten van Omer Vandekerckhove,
waar Mieke en ik al zoveel jaren aan werken, niet meer kan
zien. In de voorzomer waren we nog in Wingene en hadden er een heel genoeglijke middag, ondanks
het feit dat merkbaar was dat Ruben erg vermoeid was. Maar hij was vrolijk en vol optimisme. En
nog geen half jaar later is hij er niet meer. Het is nauwelijks te begrijpen, laat staan te bevatten, dat
deze vriendschap zomaar ten einde is. Dat geldt voor mij en vele anderen. Het gemis dat wij voelen
en kunnen delen met elkaar, zal naar ik hoop een steun zijn voor Mieke en de kinderen.
Chiel Noordeloos, Gouda, 4 november 2008

Afscheid van een vriend
Op een mooie herfstdag, tijdens een aangename wandeling langs de Hermeton, trof het bericht van
het overlijden van Ruben ons als een mokerslag en plots werd alles stil en grijs. Het ondenkbare,
onaanvaardbare, was toch gebeurd! Met het heengaan van Ruben verloor ik niet alleen een goede
vriend maar tevens mijn belangrijkste “compagnon de route” in de mycologie.
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Mijn vroegste herinneringen aan Ruben gaan zo’n 35 jaar terug, toen hij, met vader en moeder, meewandelde met de AMK en samen met Myriam en de andere kinderen kampen bouwde in de bossen.
Regelmatig kwam hij met paddenstoelen aandraven en luisterde, met wat kritische blik, naar de
naam die hem werd verteld. Later, na zijn studies, leerde ik Ruben kennen als beginnend mycoloog
en verbaasde hij mij en iedereen door zijn scherpe, analytische en kritische geest. Op korte tijd
groeide hij uit tot een van de beste Russula-kenners van België. Ook in het buitenland werd hij gewaardeerd voor zijn mycologisch inzicht.
Het was in die periode dat wij onze eerste mycologische ideeën uitwisselden en elkaar wonderwel
aanvulden. Later smeedden wij plannen voor de toekomst: een grote mycologische vereniging, een
“standaardlijst”, een mycologische flora voor Vlaanderen, … en
nog meer. Hij motiveerde en stimuleerde mij om samen een bewerking van de Galerina’s te
maken. Twee delen werkten wij
af, het derde en laatste… wacht
onafgewerkt.
In mijn mycologisch leven waren
drie mensen voor mij heel belangrijk: Louis Imler, mijn leermeester en mycologische vader, die
mij het kritisch denken en oordelen bijbracht; Jean Lachapelle,
mijn gelijkgestemde mycologische broer, met zijn filosofische, fijnzinnige, maar o zo gedetailleerde
benadering en Ruben, mijn briljante en werklustige mycologische zoon. Ook hem moet ik nu missen
en dit doet pijn. Maar naast het verdriet is er ook de dankbaarheid, dankbaarheid voor hetgeen deze
drie bijzondere mensen voor mij betekend hebben, wat ik van hen geleerd heb, de waardevolle
momenten die ik met hen mocht doorbrengen. Met de tijd zal de pijn minderen en de dankbaarheid
overheersen.
“Gewoon verder doen” zoals Ruben ons aanraadde, zal heel moeilijk zijn, maar het moet.
Vaarwel, mijn vriend.
André de Haan
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D = dagexcursie, V = voormiddag, N = namiddag

Weekexcursies van de AMK-Werkgroep Mycologie
(uitleg werking: zie Sporen nr. 1-2)
Om de twee weken gaat de werkgroep op excursie, telkens op donderdagvoormiddag. De leden worden per
mail, of telefonisch op vraag, verwittigd van de excursieplaatsen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met Lieve Deceuninck: 0475/26 81 67 of lieve.deceuninck@skynet.be.

Reeds door de afdelingen vastgelegde excursies tot eind maart
 

zondag 25.01.2009 - Mycolim (N)
Kelchterhoef, Houthalen. Samenkomst om 13.30 u. op
de parking Hoeve Jan, Domein Kelchterhoef. Afrit 30
van E 314, richting Houthalen. De Donderslagweg blijven volgen tot op het einde; daar Weg naar Zwartberg
oversteken en het domein binnenrijden.
Contact: Jos Tuerlinckx (089/35 10 79)
 

zondag 22.02.2009 - Mycolim (V)
Landschapspark De Kevie, Tongeren. Samenkomst om
9.30 u. op de parking van De Kevie, Oude Blaarstraat te
Tongeren.
Contact: Gut Tilkin (011/72 59 24)
 

zondag 01.03.2009 - ZWAM (N)

zondag 08.02.2009 - ZWAM (opbelexcursie)
Cedergrondbekerzwammen te Diest. Afspraak aan de
windmolen bij het Prov. domein Halve Maan, Omer
Vanoudenhovelaan te Diest.
Gids: Robert De Ceuster (013/33 57 96)

Meldertbos te Meldert (Hoegaarden): wintersoortenexcursie. Afspraak om 14.00 u. aan de St-Ermelindiskerk
van Meldert (Ermelindisstraat).
Gids: Georges Buelens (0471/20 50 14)
⊳



De bijeenkomsten in Gent gaan door om 10.00 u. in het Laboratorium Plantkunde van de Universiteit Gent,
K.L. Ledeganckstraat 35, 2e verdieping. Ingang gemakkelijkst via de plantentuin.
De bijeenkomsten in Antwerpen gaan door in de Bioruimte van de UA, Groenenborgerlaan 171 te 2020
Antwerpen; aanvang telkens om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. Vóór iedere vergadering (behalve bestuurlijke vergaderingen) is er vanaf 19.30 uur gelegenheid om boeken uit de bibliotheek te ontlenen. De bib is
steeds gesloten de 4e dinsdag van de maand.
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dinsdag 06.01.2009 - AMK (Antwerpen)

zaterdag 07.02.2009 - Studiedag BRAKONA

Nieuwjaarsreceptie (zie aankondiging in deze Sporen).

Viering 10 j. Brakona, Provinciehuis, Provincieplein 1,
3000 Leuven (bij station); de ganse dag, vanaf 9.00 u.

 

dinsdag 13.01.2009 - AMK (Antwerpen)

 

Mycologische werkgroep thema Myxomyceten onder
leiding van Myriam de Haan en Sylvia De Pauw. Breng
uw vondsten mee en we determineren ze gezamenlijk.

zaterdag 07.02.2009 - OVMW (Gent)
Literatuuroverzicht, presentatie asco's 2008 door Bernard
Declercq, merkwaardige vondsten, bijwerken kennis en
praktijk van microscopie.

 

donderdag 15.01.2009 – ZWAM (Diest)
 

“Roesten, Branden en Meeldauwen”, een korte voordracht door Jos Volders in het “Bezoekerscentrum Webbekomsbroek” (ook “Ecohuis Provinciaal Domein Diest”
genoemd), Omer Vanoudenhovelaan 48 te Diest (nabij
windmolen Halve Maan). Begin: om 19.30 u.

dinsdag 10.02.2009 - AMK (Antwerpen)
Openbibliotheek-avond, met verkoop van tweedehands
mycologische boeken. Dus allen daarheen! Zie ook aankondiging in deze Sporen.
 

 

zaterdag 17.01.2009 - OVMW (Gent)

zaterdag 14.02.2009 - Ontmoetingsdag ANKONA

Nieuwjaarsreceptie, afwerking van de planning excursies
2009, overzicht van het jaar 2008 door Peter Verstraeten,
oproep voor een project voor 2009, merkwaardige vondsten.

Provinciehuis, K. Elizabethlei 22, 2018 Antwerpen. Aanvang 10.00u. Inschrijving, programma en routebeschrijving op www.provant.be/ankona/.
 

dinsdag 17.02.2009 - AMK (Antwerpen)

 

zaterdag 17.01.2009 - Contactdag LIKONA

Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en
we determineren ze gezamenlijk. Bezoek van de leden
van de Cultuurraad - sector 4.

Universiteit Hasselt, Universitaire Campus, 3590 Diepenbeek. Aanvangsuur 9.00u. Programma en routebeschrijving op www.limburg.be/likona/.

 

dinsdag 24.02.2009 - AMK (Antwerpen)
 

KVMV - Raad van bestuur

dinsdag 20.01.2009 - AMK (Antwerpen)

 

Mycologische werkgroep Russula onder leiding van Guy
Le Jeune. Breng uw vondsten mee en we determineren
ze gezamenlijk.

dinsdag 03.03.2009 - AMK (Antwerpen)
Deze avond brengt Karel Van de Put het tweede deel van
alles wat u moet weten over de Buikzwammen. De Bovisten en Stuifzwammen worden uitgebreid besproken.

 

dinsdag 27.01.2009 - AMK (Antwerpen)

 

AMK-stuurgroep: Mycologische glossary en werking
AMK.

dinsdag 10.03.2009 AMK (Antwerpen)

 

Jaarvergadering 2008-2009 en bijzondere vondsten van
2008. Lieve Deceuninck geeft een overzicht van de
voorbije activiteiten met foto’s van mycologen in actie
en de planning voor 2009. Iedereen die foto’s heeft of
een korte mededeling wenst te doen, gelieve contact op
te nemen met Myriam (myriam.de.haan@skynet.be) of

dinsdag 03.02.2009 - AMK (Antwerpen)
Aardsterren en Aardappelbovisten. Karel Van de Put zal
u aardig wat bijleren over deze 2 groepen Buikzwammen. Zie 3 maart voor een fascinerend vervolg op dit
verhaal.
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Lieve (lieve.deceuninck@skynet.be). Bij een overaanbod
van bijzondere vondsten zal deze avond een vervolg
kennen later in het jaar.

Nieuws over de Myxomyceten. Myriam de Haan brengt
een uitgebreid verslag over het congres ICSEM 6 en wat
de nieuwigheden zijn op gebied van de studie van deze
mooie en nog steeds mysterieuze organismen.

 

zaterdag 14.03.2009 - OVMW (Gent)

 

Merkwaardige vondsten, presentatie door een lid, thema
nog te bepalen.

dinsdag 31.03.2009 - AMK (Antwerpen)

 

Demonstratieavond voor de cursisten van de paddenstoelencursussen van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen. Heeft
u interesse om hieraan uw steentje bij te dragen, dan kan
u contact opnemen met Lieve Deceuninck
(lieve.deceuninck@skynet.be).

dinsdag 17.03.2009 - AMK (Antwerpen)
Mycologische werkgroep thema Russula onder leiding
van Guy Le Jeune. Breng uw vondsten mee en we determineren ze gezamenlijk.
 

dinsdag 24.03.2009 - AMK (Antwerpen)

⊳



De Kaneelboleet (Gyroporus castaneus) te Diest
Robert De Ceuster, Kloosterbergstraat 34, 3290 Diest
 

Ik wandel sinds jaren, soms zeer vaak, op de Halve Maan in Diest om naar paddenstoelen te kijken. Er staan
vrij veel soorten boleten. Uiteraard ook de Kastanjeboleet. Misschien heb ik enkele of meerdere keren een
andere soort als Kastanjeboleet aanzien. Als je te vlug wil zijn…

Op 18 juni 2008 vond ik
enkele kleine lichtbruine boleetjes, in een groepje bij
elkaar. Bij nader inzien zelfs
meerdere groepjes en ook afzonderlijke exemplaren. In
totaal stonden er 29 stuks, onder een berk, op een talud. In
de onmiddellijke nabijheid
stond er een Zomereik. Bij
nazicht in Phillips (1981) en
Gerhardt (2006) en na consultatie van Jos Monnens bleek

Kaneelboleet (Gyroporus castaneus) (foto: Robert De Ceuster)
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het om de zeldzame Gyroporus castaneus te gaan.

die een bijzondere belangstelling had voor boleten.

Het zijn zulke lieve kleine boleetjes om te zien:

Gyroporus castaneus (Bull. ex Fr.) Quél. (vroeger

lichtbruine hoed, dezelfde kleur voor de volledige

ook Paardekastanjeboleet genoemd)

steel en witte poriën; later worden de poriën licht-

• Voorkomen

geel.

In loof- en naaldbos, vooral onder eiken op zandige

Het is de eerste keer dat ik deze soort heb ge-

bodem. Juli- oktober.

vonden, of het moet zijn dat ik deze zwammetjes

• Hoed

vroeger als Kastanjeboleten heb aanzien. Het zou

3-10 cm, dikvlezig, half bolrond, later uitgespreid

volledig fout zijn, want Kastanjeboleten zijn veel

tot vlak ingedrukt; rand scherp, gegolfd.

Verspreidingskaart van Gyroporus castaneus, met dank aan Funbel en Natuurpunt.

groter en robuuster, afgezien nog van de kleur!

Eerst viltig tot pluizig, later glad tot glanzend;

En bijna 2 maanden later (3 augustus) vind ik deze

kastanje- tot kaneelbruin, later geelbruin; hoedhuid

soort opnieuw, enkele meters verder (4 exemplaren)

moeilijk aftrekbaar.

onder olm. De volgende week (12 augustus) vind ik

• Buisjes

nogmaals deze boleten! Dit keer 36 stuks!

Kort (5-9 mm), bochtig aangehecht tot bijna vrij,
afgerond bij de hoedrand; wit tot geelachtig.

Verspreiding in Vlaanderen

• Poriën

Behalve in West-Vlaanderen is Gyroporus casta-

Klein, rond; wit tot geelachtig.

neus in elke provincie reeds gevonden, maar vooral

• Steel

in Vlaams Brabant!

4-8/1-3 cm. Cilindrisch, vol, later sponsachtig tot
Beschrijving

hol, met harde buitenlaag; gemakkelijk van de hoed

Deze beschrijving van de Kaneelboleet is overge-

te scheiden ; glad of iets viltig; kleur als de hoed of

nomen uit het archief van wijlen Roger Langendries

iets lichter.
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• Vlees

Dähnke: p. 26; Cetto: p.487; Marchand: II, nr. 168;

Hoed: hard en bros; steel: zacht en sponsachtig, wit

Hennig : II, nr. 25; Pace: p. 247; Phillips: p. 207,

tot lichtgeel, niet verkleurend, slechts lichtgeel

Gerhardt: p. 475.

vlekkend bij kneuzing; geur onopvallend, aangenaam; smaak aangenaam, zwak naar hazelnoten.

Literatuur

• Sporen

8-12/4-7 µm; eivormig-elliptisch; witgeel; spp.

Phillips R. (1981) Paddenstoelen en schimmels van
West-Europa. Spectrum

citroen-, okergeel.

Gerhardt E. (2006) De grote Paddenstoelen Gids
voor onderweg. Tirion Natuur

• Afbeeldingen

Langendries R. (1985) De Boleten.

18e Vlaamse Mycologendag te Diepenbeek
op 21 maart 2009
⊳



De Vlaamse Mycologendag wordt dit jaar georganiseerd op zaterdag 21 maart 2009, in de Universiteit
Hasselt, Campus Diepenbeek - Gebouw D, Agoralaan te Diepenbeek. De organisatie is in handen van
Mycolim.
Te bereiken:

⇒ via openbaar vervoer: buslijn 45 rijdt van Hasselt-station tot de Campus ;
⇒ met de auto: zie kaartjes op http:///www.uhasselt.be/algemeen/graf_situering.asp
Het definitieve programma ligt nog niet vast, maar zoals gewoonlijk is er koffie vanaf 9.30 u. en vangen de
lezingen aan om 10.00 u. Na de middagpauze organiseert de KVMV ook haar Algemene Vergadering;
iedereen is welkom.
Op dit moment is het programma nog niet volledig ingevuld. Iedereen die een mycologische bijdrage wil
leveren, kan zijn naam en onderwerp opgeven bij:

⇒ Luc Lenaerts - 013/52 34 99 - e-mail: luc.lenaerts@encare.be, of
⇒ Gut Tilkin - 011/72 59 24 - e-mail: driesen-tilkin@pandora.be
Naarmate het programma van deze dag vastere vorm aanneemt, zullen we het op de website van Mycolim
zetten (www.mycolim.be). Daar is het nu echter nog iets te vroeg voor.
Noteer deze datum reeds in uw agenda!
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Op een tentoonstelling van myco-medicijnen
Tjakko Stijve, St.-Légier, Zwitserland
 

Hoewel al eeuwenlang in China in gebruik, zijn ge-

de Zwitserse MYCORAMA, het Internationaal

neeskrachtige paddenstoelen in Europa en Amerika

Centrum voor Mycologie te Cernier bij Neuchâtel,

eerst de laatste 20 jaren sterk in opkomst. In Duits-

bleek hoe de handel in myco-medicijnen zich heeft

land zijn het Prof. Lelley in Krefeld en Prof. Linde-

uitgebreid. Dit prachtige museum behandelt vele fa-

quist in Greifswald, die zich met onderzoekingen

cetten van de paddenstoelenwereld, zoals de bio-

op dit gebied bezighouden. De Gesellschaft für

logie, de kweek, de gastronomie en de etnomycolo-

Heilpilze verkoopt tegen forse prijzen allerlei pre-

gie, maar er is zelfs een tentoonstelling gewijd aan

paraten, die van minstens 10 paddenstoelen afgeleid

medicinale paddenstoelen, die duidelijk is geïnspi-

zouden zijn. Zoals veel literatuur op dit gebied,

reerd door de bekende professor Solomon Wasser,

kenmerkt de brochure, waarin deze medicamenten

de editor-in-chief van het International Journal of

worden aangeprezen, zich door niet wetenschappe-

Medicinal Mushrooms, gepubliceerd door Begell

lijk onderbouwde pretenties. De lezer, die er meer

House, New York. Naast posters met teksten van

over wil weten, raadplege eens de website www.

deze geleerde, staan er in vitrines monsters van in

vitalpilze.de.

de handel verkrijgbare preparaten. Het blijkt dat de
Eikhaas (Grifola frondosa), ook bekend onder de

In Amerika heeft Paul Stamets ingezien dat er met

Japanse naam Maitake, niet alleen verwerkt wordt

“MycoMedicinals” meer te verdienen is dan met de

tot tabletten en druppels. In Hongarije brouwt men

verkoop van benodigdheden voor de zwammen-

er zelfs een thee van, β-Mate genaamd. Deze bèta

kweek. Zijn catalogus biedt zowel extracten als ge-

slaat ongetwijfeld op het β-glucan, dat de drager

vriesdroogde preparaten van ongeveer 20 padden-

zou zijn van de geneeskrachtige werking.

stoelen, netjes gerangschikt naar therapeutische
werking. Wel vermeldt een voetnoot dat de medica-

Een andere uitstalkast toont ons preparaten van de

menten nog niet zijn beproefd door de Food and

Pruikzwam (Hericium erinaceus), een smakelijke

Drug Administration. Voorts vindt men op het

gekweekte soort, die af en toe op de Zwitserse

internet een enorm aantal websites, die niet alleen

markten is te vinden. Maar eerst bij de uitstalling

dergelijke ongecontroleerde medicijnen tegen hui-

van medicijnen op basis van Agaricus blazei

veringwekkende prijzen te koop aanbieden, maar

Murrill (ABM) = A. brasiliensis = A. subrufescens

ook allerlei literatuur. Zo is de schrijver van dit

(Amandelchampignon) vallen we van de ene verba-

stukje nogal verbaasd dat zijn (overigens niet

zing in de andere. Deze paddenstoel, ook bekend

medische) publicaties over Agaricus brasiliensis

als de Royal Sun Agaricus, is blijkbaar niet alleen

daar als separata worden verkocht.

heilzaam voor de mens (regelmatige consumptie

Tijdens een recent bezoek aan het onlangs geopen-

zou kanker voorkomen), maar zelfs voor zijn huis-
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dieren! Onder de preparaten bestemd voor de
trouwe viervoeters vinden we een Immune Assist
for dogs en zelfs een door Stamets’ Fungi Perfecti
aangeboden

MUSH,

a

medicinal

mushroom

dietary supplement for pets. De heren fabrikanten
weten hun markt wel uit te breiden… Bij diezelfde
stand wordt het ons ook duidelijk dat er nogal wat
ontbreekt aan de mycologische kennis van zowel
handelaars als consumenten. Het etiket van ABM
Royal Sun Agaricus van Core Nutritional Products
De gekweekte Amandelchampignon (Agaricus brasiliensis).
Foto: Ketil Stokes, Oslo

toont een bleke, op een Voorjaarsridderzwam
lijkende paddenstoel, waar met grote letters Core
Immunity overgedrukt staat. Een preparaat op basis

van Cordyceps sinensis van dezelfde firma wordt
aangeprezen als Core–D–Ceps Energy, maar het
etiket toont dezelfde paddenstoel! Het toppunt is
echter een medicament van Hawaiian Health Products, aangeprezen als “pure mushroom powder”
van de Royal Sun Agaricus. Zoals op bijgaande
foto is te zien, toont het etiket een witte paddenstoel, compleet met ring, beurs en knol, die in niets
herinnert aan de Amandelchampignon, maar wel
als twee druppels water lijkt op een dodelijk giftige
Knolamaniet!

Myco-medicijnen in uitstalkast te MYCORAMA, Cernier
bij Neuchâtel, Zwitserland. Foto: Tjakko Stijve

Lidgeld 2009
Het lidmaatschap voor 2009 bedraagt 18,00 euro (20,00 euro voor een gezinslidmaatschap). De leden worden verzocht het lidgeld voor 2009 zo vlug mogelijk te betalen door overschrijving op bankrekeningnummer 737-0187576-21 van de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging vzw te Antwerpen. Men kan
hiervoor het bijgevoegde overschrijvingsformulier gebruiken. De Belgische leden vragen wij om bij hun
betaling te vermelden bij welke afdeling (AMK, ZWAM, OVMW, MYCOLIM) ze wensen te behoren.
Buitenlandse leden betalen 20,00 euro (gezinslidmaatschap 22,00 euro) als alle kosten door de opdrachtgever ten laste worden genomen; zo dit niet het geval is, betalen zij 27,00 euro.
IBAN-nummer BE17 7370 1875 7621, BIC-code KREDBEBB





2008/4





















































Sporen

14

Verslag Werkweek Heer-Sur-Meuse 20/9-27/9/08
 

‘Mijn eerste werkweek’

vergeten, plots (omstreeks 14.00 uur) trok iemand

Dit jaar was het dan zo ver: ik had mij voor de

de stekker uit het stopcontact en viel de stroom uit.

eerste maal ingeschreven voor de “werkweek” in

Tot onze grote verwondering werd die stekker er

Heer-sur-Meuse. Wat mij eerst en vooral opviel,

maar terug in gestoken, zeven uur later, tegen

was de serieuze tred tijdens de wandelingen. In

21.15 uur. Het was een gekke dag en aangezien we

Vodelée was het zelfs zo erg dat ik op zeker

toen nog geen lichtgevende paddenstoelen hadden

ogenblik niemand meer zag en mij afvroeg waar

gevonden, was er eigenlijk niet veel te zien. Enke-

iedereen zo plots naar toe was. Achteraf bleek dat

len hadden nog wat energie op de batterij van hun
computer en konden nog wat verder,
terwijl anderen haastig op zoek
waren naar hun zaklamp.
Gelukkig werden er hier en daar
kaarsen gezet, tot in de toiletten toe,
en waren er bij mijn weten geen
grote ongelukken.
Toen ik woensdagavond vertrok, had
ik de indruk dat André zich ergens
nog wilde verontschuldigen voor de
weinige paddenstoelen, het was voor
hem een absoluut “dieptepunt”. Ik

de meeste deelnemers wisten (van de vorige jaren)

vond het al bij al een prima werkweek, een fijne

dat helemaal op het einde van de wandeling, er een

sfeer met aangenaam gezelschap, zeker voor

vrij interessante plek was met meestal veel padden-

herhaling vatbaar en om te weten of er nu weinig

stoelen. Aangezien we tot dan toe nog niet echt

of veel paddenstoelen staan, moeten we toch eerst

konden spreken van “overvloed”, begreep ik dan

naar ginds. Dus afspraak volgend jaar op de

waarom.

werkweek.
Jean Claude

Het duurde even vooraleer ik mijn ritme gevonden
had; ik had de eerste dagen de indruk dat alles te
snel ging en ik niet kon volgen. Eenmaal mijn
ritme teruggevonden, was het fijn… tot dinsdag.

Zondag 21 september

Dinsdag 23 september was er eentje om niet te

De dag startte fris en helder. De jaarlijks terug-
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komende wandeling langs de Hermethon in Vode-

een kleinere sporenbreedte. Verder op de avond

lée blijft altijd even mooi en verrassend. Toch was

kregen nog drie soorten Pholiotina een naam, nl. P.

ook hier de schaarste aan paddenstoelen opvallend

aberrans, P. mairei en P. nemoralis. De soortenlijst

en moest er grondig gezocht worden. We noteerden

zonder asco’s sloot af op 60.

o.a. Lepiota aspera, Lepiota boudieri en Entoloma

Gut

pleopodium. Een bijzondere vondst voor de leek
was zeker de ascomyceet Arachnopeziza eriobasis,
honderden kleine apotheciën gezellig bijeen op een
bleek spinnenwebbedje. Langs de kant stonden heel

Donderdag 25 september
domein Linchamps

2008,

Resteigne,

wat mooie, met velum overdekte inktzwammetjes

Het was een mistige morgen toen de autokaravaan

die deden denken aan Hazenpootje, maar in dit

zich in beweging zette voor de wandeling te

biotoop toch eigenaardig overkwamen. De nodige

Resteigne. Het terrein, domein Linchamps, is

foto’s werden gemaakt en enkele exemplaren voor

gelegen naast de Lesse op een heuvelrug die

determinatie meegenomen. Via een smalle brug

gedeeltelijk afgegraven is tot een niet meer

kwamen we bij het bos aan de overkant van het

gebruikte steengroeve. Op de door jonge berken

riviertje. We vonden er o.a. Lepiota perplexa en en-

begroeide terrassen stonden gentianen in bloei en

kele meer algemene gordijnzwammen en Russula’s.

Een geurige champignon...

En daar, onverwacht en hard,
bereikte ons het bericht van het
overlijden

van

Ruben.

De

verslagenheid was groot en dat
gevoel zou ons de rest van de
werkweek

omringen.

De

terugweg verliep erg bedrukt,
iedereen

in

gedachten

bij

Ruben, bij Mieke en hun kinderen en bij de grote leegte die
Ruben overal zou achterlaten.
In de namiddag vulde de microscopieruimte zich

beloofden vezelkoppen en vaalhoeden een goede

slechts langzaam, en stiller dan gewoonlijk werden

oogst. Bijna boven situeert zich een sparrenbos

de vondsten op naam gebracht. De kleine inkt-

waarin we de rest van de morgen doorbrachten en

zwammen bleken een soort te zijn die heel dicht

dat heel wat interessante soorten opleverde.

staat bij Coprinus lagopus nl. C. krieglsteineri, met

Op die manier:
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♦ ging een imposant exemplaar van Agaricus au-

wel magere werkweek.

gustus (Reuzenchampignon), met zijn bruinge-

Flory Aerts en André de Haan

schubde hoed, geel verkleurend vlees en aangename marsepeingeur, van hand tot hand;
Cortinariusnieuws

♦ deden grote groepen goudgele Calocybe chry-

senteron (Gouden pronkridder), die hun naam

De omstandigheden in de Ardense bossen waren dit

niet hadden gestolen, bewonderend fototoestel-

jaar zo slecht, dat ik vreesde (de kleine ascomyce-

len klikken;

ten niet meegerekend) dit jaar niets vermeldenswaardig te gaan vinden. Alleen in

Knieval voor de brandplek...

het Bois de Frasnes vond ik een
interessante

gordijnzwam:

het

bleek Cortinarius privignoides te
zijn, een vrij grote soort met
knolvormige witte steel en een
mooie oranjebruine hoed. Na de
lunch van die dag bleken er
uitgerekend op mijn werktafel
nog twee gordijnzwammen te
zijn neergelegd. De eerste was
Cortinarius suillus ss Lange, die
door de Cortinariuswerkgroep
♦ knielde iedereen voor een brandplek vol Knob-

beschreven is in Sterbeeckia 26 als collectie 96. De

belsporige pekzwammetjes (Lyophyllum ambus-

tweede heb ik op naam gebracht als Cortinarius cf.

tum), wat een gemotoriseerde boswachter aan-

subscaurus. Omdat ik de chemische testen niet ge-

zette tot een extra rondje, waarna hij met een

heel overtuigend vond, heb ik er cf bij staan; ik wil

vriendelijke hoofdknik (en wat meewarige blik)

deze vondst uit de groep "Purpurascentes" van

vertrok;

Phlegmacium nog eens gaan vergelijken met de be-

♦ vonden wij, bij het verlaten van het sparrenbos,

schrijving van Moser in "Die Gattung Phleg-

midden op de weg, nog een mooie collectie van

macium".

het zeldzame Knolvoetbreeksteeltje (Conocybe

Jac Gelderblom

inocybeoides).
Voldaan daalden wij af naar de “begane grond” en
terug naar de, soms harde, werkelijkheid.

Asconieuws

Microscopisch nazicht van de meegenomen soorten

Van ascomycetenzijde was die werkweek alvast ge-

bracht het totaal op 54. Niet slecht voor een toch

slaagd, daar Piet o.a. de discomyceet Melastiza fla-
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vovirens vond te Vodelée, een soort die vermoede-

maakte hij de armoedige vondstenlijst van Massem-

lijk nieuw is voor België, terwijl ikzelf de pyreno-

bre veel waardevoller met zijn bijdrage van de zeld-

myceet Cryptadelphia groenendalensis vond, soort

zame Lycogala flavofuscum (Ehrenb.) Rostaf. (Reu-

die, sedert haar vondst te Groenendaal door de

zenboomwrat). Het druppelvormige aethalium met

mycologentandem Bommer en Rousseau meer dan

gladde, zilverkleurige wand heeft een diameter van

100 jaar geleden, waarschijnlijk ook niet meer ver-

ongeveer 4 cm, dus geen vergroting nodig om het te

zameld werd in België.

bestuderen. Ikzelf vond in het Bois Royal de Lens
Bernard Declercq

te Hastière een collectie van Trichia erecta Rex
(Langstelig draadwatje) die het bewaren waard was.
Deze soort lijkt macroscopisch wat op de algemenere Tr. botrytis (J.F.Gmel.) Pers. (Zwart draad-

De Myxomyceten van de werkweek

watje). Het belangrijkste onderscheid is dat de eerDe werkweek van 2008 bleek op gebied van het
aantal vondsten van Myxomyceten de slechtste van

ste korte, stompe elateerpunten heeft en de tweede
lange, puntige uiteinden van het capillitium.

de vijf jaren die we in Massembre hebben doorgeMyriam de Haan

bracht. De cijfers liegen er niet om. 2004 is het
beste jaar met een totaal van 113 vondsten, dan
volgen 2006 met 102, 2005 met 79, 2007 met 67 en
helemaal onderaan 2008 met een schamele 35
vondsten. Waaraan lag dit? Het weer waarschijnlijk, vooral het gebrek aan vocht is belangrijk voor
het niet tot stand komen van de sporenkieming en
verkleint de overlevingskans van de myxoamoeben
en het plasmodium.

Laatste dagen
Dat er niets te vinden was, moet je met een korrel
zout nemen. Als ik de voorlopige soortenlijst van
de laatste dagen met excursies naar Hastière, Resteigne en Wavreille erbij neem zagen we toch resp.
102- 54- 54 soorten. Een ervaren werkweekganger
kiest echter voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.

Maar toch waren de myxomycetologen van de

Toegegeven, het waren hoofdzakelijk algemene

werkweek blij met enkele interessante vondsten. Zo

soorten en het aantal onbekende vondsten dat netjes

vond Sylvia De Pauw een mooie collectie van Cri-

in labopotjes, botervlootjes of gereedschapskistjes

braria violacea Rex (Violet lantaarntje) in het Bois

voor verdere determinatie meegenomen werd, was

de Bonne Fontaine te Vodelée. De mooie vrucht-

eerder beperkt. Toch kon men nog tot de late avond

lichamen werden door de aanwezigen bewonderd

geluiden van activiteit waarnemen: getik op de

onder sterke vergroting via haar stereomicroscoop,

microscopieglaasjes, kreten van verbazing, zuchten,

want de gemiddelde hoogte is 1,0 – 1,5 mm en de

muisgeklik, inzoomende fototoestellen. Vaak ging

diameter van dit juweeltje is ten hoogste 0,3 mm.

men eens kijken bij andermans determinaties of

Piet Bormans maakt er stilaan zijn specialiteit van

bleef men even stilstaan bij Pascales prachtige

om grote en interessante Myxo’s te vinden. Dit jaar

aquarellen. De excursie naar Resteigne resulteerde
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in enkele bijzondere vondsten (zie verslag Flory en

alliaceus (Grote knoflooktaailing), genoten we o.a

André). Voor mij trokken vooral Calocybe chrysen-

van een prachtige Lepiota aspera (Spitsschubbige

teron (Gouden pronkridder), Exidia pithya (een

parasolzwam) en was Mycena het topgenus met 14

‘zwarte trilzwam’ met een purperen schijn) en

verschillende soorten. Een mooie afronding van een

enkele typische brandplekzwammen de aandacht.

bewogen werkweek.

Bij onze laatste excursie te Wavreille werden we
Lieve Deceuninck

omgeven door de lookgeur van Marasmius

Open-bibavond
 

Op 10 februari 2009 is het weer zover. Dan houden wij onze jaarlijkse open-bibavond in de Bioruimte om 20
uur. Dit is de gelegenheid om onze rijke bib nog eens van dichtbij te bekijken.
Wat zit er allemaal in? Een uitgebreid aanbod aan fungi-informatie die iedereen die het wenst, kan gebruiken
om te ontdekken, op te zoeken of uit te sleutelen. Internet is het nieuwe medium van onze 21e eeuw, maar ik
ben ervan overtuigd dat boeken nog steeds een lang leven voor zich hebben.
Ook nu gaan we weer een mycologische tweedehands-boekenbeurs houden.
Buiten enkele boeken die de bib zelf nog te koop kan aanbieden, kan iedereen zijn ongebruikte of dubbele
boeken hier te koop stellen. Heb je een boek dat je niet gebruikt en iemand anders mee kan plezieren, breng
het mee. Je kan er een vriend-mycoloog blij mee maken. Ruilhandel, verkoop of vrijgevigheid: het kan
allemaal. Ieder is wel zelf verantwoordelijk voor het uit de hand geven. Het succes van deze avond ligt in
jullie handen. Hoe groter het aanbod, hoe interessanter het zal worden.
Het startsein wordt gegeven om 20 uur, zodat iedereen de kans krijgt kennis te nemen van het aanbod.
Ik wil nog even benadrukken dat de bib ter beschikking staat van alle KVMV-leden en ik hoop dan ook dat
we onze leden-vrienden vanuit heel Vlaanderen mogen verwelkomen.
DOE MEE !!! Een toffe babbel op zo’n avond is verzekerd. Dus, we hebben hier een afspraak …
Tot zwams!
Pascale Holemans
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Algemene ledenvergadering
 

Wij nodigen onze leden uit op de algemene ledenvergadering met gezellig samenzijn. Deze zal doorgaan op
zaterdag 7 maart 2009 in het Art café, Stationsstraat 3 te Sint-Joris-Weert. We verwelkomen u om 12 uur
met een aperitief, daarna volgt een koud en warm buffet en het etentje wordt afgesloten met koffie en gebak.
Wij kunnen u dit aanbieden voor de ronde prijs van € 20,00. Dranken zijn afzonderlijk te betalen.
Wie wil deelnemen, wordt verzocht zich te melden, ten laatste 25 februari, via mail bij Jos Monnens, emailadres: jos.monnens@telenet.be, of telefonisch bij Henri Vranckx, tel. 016/40 29 84.
Het bedrag van € 20,00 per persoon dient te worden overgeschreven op rekeningnummer 001-1161278-70
van ZWAM - Leuven.
Ter informatie: het Art café ligt naast het station van Sint-Joris-Weert. Aan het station is er voldoende parkeergelegenheid. Het Art café biedt plaats aan een 50-tal personen. Wacht dus niet te lang met inschrijven.

Van harte welkom!

Focus op brandplekpaddenstoelen
Brandplekpaddenstoelen staan de laatste decennia sterk onder druk. Door moderne wetgeving, die maken van
vuur in bossen verbiedt, zijn veel brandplekgebonden soorten erg zeldzaam geworden. Dat uit zich onder
meer in de rodelijststatus die vroeger niet al te zeldzame soorten als Oliebolzwam (Rhizina undulata) en
Brandplekribbelzwam (Faerberia carbonaria) gekregen hebben (resp. 'kwetsbaar' en 'bedreigd'). Tijdens
excursies komen we niet zo vaak mooie brandplekken tegen. Toch zijn die er nog: bij beheerswerken in
natuurgebieden wordt nog geregeld hout en maaisel op gecontroleerde wijze verbrand. Ook jeugdkampen
produceren er tijdens het kampvuur.
Binnen de AMK is het idee ontstaan om vanaf 2009 gericht naar brandplekken te gaan kijken. Zo kunnen we
ons een beter beeld vormen van de ware zeldzaamheid van brandpleksoorten. Daaronder o.a. Agaricales uit
de geslachten Alnicola, Galerina, Clitocybe, Psathyrella, … Aphyllophorales zoals Cotylidia undulata en
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een hele resem Ascomyceten evenals Myxomyceten. Misschien zit er zelfs een nieuwigheid in voor de
Vlaamse lijst: met z'n allen uitkijken naar de uit Nederland beschreven Groenige vlokinktzwam (Coprinus
piepenbroekii)!
Voor dit project zoeken we op twee manieren medewerking:
⇒ voor de localisatie van jonge en relatief (3 jaar) oude brandplekken ;
⇒ voor het zoeken en op naam brengen van vondsten.
Interessante vondsten zouden tussentijds gemeld worden in Sporen en het project kan afgesloten worden met
een totaalrapport annex besluiten in Sterbeeckia 20. Uiteraard willen wij dit project opentrekken naar de
andere KVMV-afdelingen die wij dan ook uitnodigen dit in hun regio te organiseren.
Contact: Wim Veraghtert en André de Haan.
 

Vijfdaagse te Heer - 2009
Na zeven jaren werkWEEK te Heer-Agimont kozen we voor 2009 voor een VIJFdaagse in het
vakantiecentrum Domaine de Massembre, van zondag 20 september 2009 (middagmaal) tot
donderdag 24 september 2009 (middagmaal), in volpension.
Zoals vorige jaren is er overnachting voorzien in het centraal gebouw waar we een optie hebben
voor 18 personen. We beschikken er ook over een microscopiezaal. Om tijdig de nodige kamers te
kunnen reserveren verzoeken we de leden die willen deelnemen, vóór 31 januari 2009 het
inschrijvingsformulier* terug te sturen aan Gut Driesen-Tilkin, Kruisheideweg 32, 3520 Zonhoven.
De inschrijving wordt bevestigd na storting van een voorschot van € 45,00 op rekeningnummer
737-0187576-21 van de KVMV. Later ontvangen de deelnemers meer informatie over het volledige
programma en een uitnodiging om de verschuldigde bedragen te storten.
Prijs: € 208,00. (4 nachten + 1 extra middagmaal, verzekering en administratiekosten inbegrepen).
Iedereen van harte welkom! Organisatoren : Lieve Van Boeckel-Deceuninck en Gut Driesen-Tilkin.
* Inschrijvingsformulier: zie keerzijde schutblad van deze Sporen of vraag de elektronische versie aan bij de organisatoren.
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Nieuwtjes uit de recente tijdschriften (08.4)
Karel Van de Put
 

Bolletino del Gruppo micologico G. Bresadola,
48, 1, 2005
In een eerste bijdrage tot de Centraal-Europese fungi
bespreekt E. Musumuci achtereenvolgens, telkens met
kleuren- en microfoto, Camarophyllopsis atropunctata,
Leucopaxillus alboalutaceus, Panellus patellaris, Melanotus horizontalis, Simocybe haustellari, Crepidotus
ehrendorferi, C. autochtonus en Typhula incarnata. C.
Ostellari bespreekt een vondst van Russula consobrina,
met kleurenfoto en microtekening. De zeldzame Gyromitra parma wordt met kleurenfoto en kleurplaat met
microtekeningen besproken door A. Riva. In een 2e bijdrage over het genus Lactarius door A. Pierotti komt L.
hepaticus aan bod, met microtekening. Aan de hand van
enkele nieuwe vondsten uit Sardinië maakt M. Contu een
herbeschrijving en een neotype voor Marasmiellus brevisporus, met kleurenfoto en microtekening.
Bolletino del Gruppo micologico G. Bresadola,
48, 2, 2005
In een 23e bijdrage tot de macromyceten van EmiliaRomagna bespreekt G. Consiglio in een 3e deel de familie der Coprinaceae, telkens met kleurenfoto Coprinus
leiocephalus, C. schroeteri, C. saccharinus, C. candidus,
C. cothurnatus, Psathyrella pseudogracilis, P. ammophila, P. multipedata, P. cotonea en P. leucotephra. A.
Novella et al. bespreekt de weinig gekende Russula
pseudoromellii, met kleurenfoto en microtekening, ook
van R. romellii. Nieuwe gevallen van acromelagie,
veroorzaakt door Clitocybe amoenolens worden besproken door V. Marinetti en Giuseppe Recchia, met
kleurenfoto. N. Sitta bespreekt vondsten van Tricholoma
roseoacerbum en T. acerbum, met kleurenfoto’s van
beide soorten. De weinig gesignaleerde Entoloma clypeatum f. pallidogriseum wordt becommentarieerd door E.
Battistin, met kleurenfoto. Tenslotte wordt Mycena
rapiolens voorgesteld door A. Vizzini, met kleurenfoto,
microtekening en een vergelijking van deze soort met M.
flavescens, M. filopes, M. metata, M. mirata en M.
hudsoniana in tabelvorm.
Bulletin de la Société Mycologique de France
T.123, f1, 2007
Lactarius teneropus, 50 jaar geleden beschreven, wordt
uitvoerig besproken door P-A. Moreau en R. Courtecuisse, met kleurenfoto en microtekeningen. L. Michelin
vergelijkt Russula conviviales met R. rhodoleuca en verwanten, met kleurenfoto, microtekening en een vergelijkende tabel van R. rhodomelanea met R. emeticella
en R. paraemetica. Sarcodon underwoodii is nieuw voor
de Franse mycoflora en wordt voorgesteld door B. Dollé
et al. met kleurenfoto, ook van S. squamosus en S. imbricatus, microtekening en sleutel en vergelijkende tabel
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met de mogelijk ermee te verwarren soorten. G. Lannoy
en A. Estadès valideren de naam Leccinum cyaneobasileucum var. brunneogriseolum, met kleurenfoto van deze
variëteit en van het type var. cyaneobasileucum. M.
Pierini en B. Rivoire bespreken de kenmerken van het
genus Trametes en verwante genera, met een sleutel tot
deze genera en met kleurenfoto van Davidia (Trametes)
cervinus. Het genus Phlebiopsis, met P. gigantea en P.
ravenellii wordt met kleurenfoto’s en microtekeningen
voorgesteld door P. Bacigalupi en G. Fievet.
Miscellanea Mycologica, 91, 2008
Deze aflevering wordt helemaal ingenomen door een
artikel van J.J. Wuilbaut over mycologische iconografie
door de tijd, met afbeeldingen van oude prenten en
pagina’s uit oude werken.
Cahiers mycologiques Nantais, 20, 2008
R. Chéreau bespreekt een vondst van Lycoperdon umbrinoides, met een onduidelijke microfoto en een kleurenfoto. Een eigenaardige ascomyceet uit de Sarcoscyphaceae werd voorlopig als Kompsoscypha cf. chudei
bepaald door P. Ribollet, met summiere microtekening
en kleurenfoto. J. Guinberteau meldt een nieuwe vindplaats van Myriostoma coliforme in de streek van de
Gironde, met wat uitleg over vorige vondsten, geografische verspreiding in Frankrijk en een kleurenfoto. Verder worden nog interessante vondsten uit 2007 vermeld
met kleurenfoto’s van Amanita ochraceomaculata, Rhodocybe obscura, Tricholomopsis decora, Omphalotus
illudens, Cantharellus subpruinatus, Discinella boudieri,
Catinella olivacea en Scabropeziza scabrosa (kleurenfoto’s op de middelste pagina’s).
Pagine di Micologia, 2008, 29
Een speciaal nummer met artikels van F. Doveri gewijd
aan de genera Chaetomium en Podospora. In het eerste
brengt hij een oppuntstelling van het genus Chaetomium,
met beschrijving van enkele nieuwe soorten voor Italië,
een op punt gestelde sleutel van de Italiaanse coprofiele
soorten ; een oppuntstelling van de sleutel van von Arx
uit 1986 (beide ook met Engelse vertaling) en kleurenfoto’s van C. carinthiacum, C. gangligerum, C. homopilatum, C. spinosum, C. subaffine, C. variostiolatum, C.
bostrichodes, C. crispatum, C. cuniculorum, C. elatum,
C. funicola, C. fusisporum, C. globosum, C. medusarum,
C. mollicellum, C. robustum, C. semen-citrulli en C.
trigonosporum. In zijn tweede artikel bespreekt hij de
bibliografie van de genera Podospora en Schizothecium,
een sleutel tot de soorten, een beschrijving van de voor
Italië nieuw gevonden soort Podospora dasypogon en
met kleurenfoto’s van P. alexandri, S. aloides, P. anserina, P. araneosa, P. australis, P. austrohaemisphaerica,
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P. bifida, P. communis, S. conicum, P. curvicolla, S.
curvuloides, S. dakotense, P. dasypogon, P. decipiens,
P. excentrica, P. fimiseda, P. gigantea, P. globosa, P.
glutinans, P. granulostriata, S. inaequale, P. intestinacea, P. longicaudata, S. miniglutinans, P. myriaspora,
S. pilosum, P. pleiospora, P. pyriformis, P. setosa, S.
simile, S. tetrasporum, S. vesticola en S. vratislaviense.

paling daar het om T. aurantiaca gaat; hij brengt een
vertaling van een eerder gepubliceerd artikel van Ruben
Walleyn over deze dubbelganger.
Cryptogamie, Mycologie, Algologie, Bryologie,
29, 2, 2008
B. Duhem en H. Michel beschrijven Corticium endoxylum sp. nov., met microtekeningen, micro- en macrofoto. I. Olariaga et al. kiezen een lectotype van Typhula
graminum en beschrijven T. berthieri sp. nov. Een lijst
van in Frankrijk gevonden coprofiele fungi werd opgesteld door M. Richardson. Quintaria microsporon sp.
nov. is een ascomyceet die op ondergedompeld hout in
stromend water groeit en beschreven wordt door Y.
Zhang et al., met zwart-wit microfoto’s en een sleuteltje
tot Quintaria-soorten. De overige artikels gaan over tropische russula’s en melkzwammen en over alpiene
lichenen.

Bulletin Mycologique et Botanique DauphinéSavoie, 48, 189, 2008
J-L. Cheype en G. Eyssartier stellen Cortinarius subresectipes sp. nov. voor, een arctisch-alpiene soort, met
beschrijving en twee kleurenfoto’s. Tricholosporum
tetragonosporum werd in de streek van de Ardèche gevonden en wordt besproken door P. Boisselet en P-A.
Moreau, met kleurenfoto’s en microtekening. Zes interessante vondsten uit 2007 worden besproken door L.
Deparis, telkens met kleurenfoto: Cordyceps gracilis,
Russula insignis, Podophacidium xanthomelum, Xerocomus parasiticus, Albatrellus pes-caprae en Rhodocybe stangliana. Tuber puberulum werd in het departement van de Isère gevonden en wordt door A. Bidaud en
N. Van Vooren becommentarieerd, met macro- en
microfoto.

De Aardster, 10, 2, 2008
In deze aflevering vinden wij naast een artikel van P.
Debaenst over de kluifzwammen van de kuststreek ook
nog kleurenfoto’s van Scopuloides hydnoides, Peziza
bovina, Helvella spadicea, H. leucomelaena, Cyclaneusma minus, Microthyrium pinophyllum en Hypocrea
rufa. Verder nog de lijst van waargenomen soorten tijdens de excursies.

Persoonia, 20, 2008
D. Beugelsdijk et al. deden een phylogenetische studie
van Boletus sectie Boletus en komen tot het besluit dat
er slechts vier groepen te onderscheiden zijn, namelijk
B. edulis, B. pinophilus, B. aureus en B. reticulatus. De
overige artikels gaan over Deuteromyceten en exotische
Pyrenomyceten. Het tijdschrift gaat zich in de toekomst
vooral focussen op artikels over moleculaire systematiek en evolutie van de fungi.

Coolia, 51, 3, 2008
In de 9e Nieuwsbrief van het Paddenstoelenmeetnet door
M. Veerkamp en E. Arnolds vinden wij kleurenfoto’s
van Cortinarius armillatus, Cystoderma carcharias en
Boletus piperatus. M. van Tweel bespreekt in “Voetangels en Klemmen”-7 de Parelamaniet en zijn dubbelgangers, met vergelijkingstabel en enkele kleurenfoto’s.
R. Chrispijn doet een interview met Frits Benjaminsen,
met kleurenfoto’s van Cantharellus cibarius, Coprinus
atramentarius, Tricholoma imbricatum, T. sulphureum
en Sarcodon joeides. Ook de verslagen van de excursies
worden opgefrist met kleurenfoto’s: Phaeomarasmius
erinaceus, Simocybe quebecensis, Phaeosolenia densa,
Ombrophila ambigua, Lactarius circellatus, Ramaria
fagetorum, Amanita solitaria, Rhodotus palmatus, Tricholoma stiparophyllum, Entoloma rhodocylix, Psilocybe rugosoannulata, Cortinarius bolaris, Cortinarius
eburneus, Gomphidius glutinosus, Ciboria batschiana
en Tulostoma brumale. De Gezoneerde kaaszwam,
Tyromyces wakefieldii, wordt besproken door M. Jagers,
met kleurenfoto’s. In het verslag van het Cristella-weekend in Burse vinden wij microtekeningen en/of kleurenfoto’s van Achroomyces vestitus, Athelia arachnoidea,
Cristinia helvetica, Hypochniciellum molle, Jaapia
argillacea, Luellia recondita, Tubulicrinus sororius en
T. accedens. Ook kleurenfoto’s bij het verslag van de
buitenlandse werkweek: Boletus calopus, Hygrophorus
persoonii, H. discoxanthus, H. pustulatus, Fomitopsis
pinicola en Cortinarius splendens.

Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde, 3,
2008
Als paddenstoel van de maand wordt Boletus luteocupreus voorgesteld, met kleurenfoto’s. C. Boujon en I.
Favre bespreken Cortinarius moenne-loccozii, C. privignorum, C. adustorimosus en C. variecolor var. pseudovariecolor, alle met kleurenfoto. Bij het artikel van E.
Streit over een bezoek aan Griekenland vinden wij kleurenfoto’s van Suillus bellinii, Stropharia aeruginosa,
Agrocybe cylindracea en Boletus aereus. H. Clemençon
brengt microscopische beelden van de structuur van
Pseudohydnum gelatinosum. Het tragische einde van J.
Schaeffer door een Paxillus involutus-intoxicatie wordt
in herinnering gebracht door R. Flammer.
Mycolux, 2, 2008-07-15
J-M. Pirlot bespreekt vondsten van Amylostereum chailletii, Cylindrobasidium evolvens, Dacrymyces capitatus,
Neolentinus lepideus, Godronia ribis en Sistotrema sernanderi, met microtekeningen en enkele kleurenfoto’s.
In verband met een voorheen gepubliceerde foto van
Tremella mesenterica, herroept dezelfde auteur deze be-
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