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Summary
In this nineteenth report by the Cortinarius study-group of the “Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging” full  
descriptions, illustrations and discussions are given of Cortinarius disjungendus P. Karst., Cortinarius ignotissimus Bidaud 
and Cortinarius bulbosus Fr.

Inleiding
In dit negentiende rapport van de Cortinarius-werkgroep 
worden drie nieuwe collecties, verzameld in 2011 en 
2013, beschreven, afgebeeld en besproken, nl. Cortinarius  
disjungendus P. Karst., Cortinarius ignotissimus Bidaud 
en Cortinarius bulbosus Fr. Voor de gevolgde werkwijze  
verwijzen we naar de vorige rapporten (de Haan et al. 
1994 etc.). Kleurcodes in de tekst volgen “OAC - The  
Online Auction Color ChartTM (2004)” verder aangeduid 
als oac.

COLLECTIE 135
Cortinarius disjungendus P. Karst. 

Vindplaats: Frasnes, Bois de Frasnes, Les Marais, IFBL 
J4.37.34
Datum: 11 oktober 2013
Foto: PV 2013/1065, 2013/1068
Herbarium: PV20111013; AdH13057; JG13-25
Habitat: tussen bladafval in loofwoud, in de nabijheid van  
een brandgang, op kalkhoudende leembodem, met  
Picea abies op ongeveer 10 m afstand.
Begeleidende vegetatie: Betula pendula, Quercus 
petraea, Quercus robur, Fagus sylvatica, Carpinus  
betulus, met Cortinarius triumphans  en Lactarius  
vellereus in de nabijheid.
Groeiwijze: verspreid, enkele exemplaren gebundeld.

MACROSCOPIE (fig. 1)
Hoed 25-60 × 15-35 mm, jong subsferisch tot campanu-
laat met ingebogen rand, later breed campanulaat tot 
convex, soms vlak, steeds met brede tot bijna scherpe, 
prominente umbo; rand scherp, lang ingebogen blijvend, 
enigszins golvend, soms ingesneden bij oudere vrucht- 
lichamen; oppervlak okerbeige aan de rand (oac758, 
759), centrum rosbruin (oac756, 757, soms tot 749, 
750), hygrofaan, bleker uitdrogend vanuit de rand, met 
oker- tot oranjebruine strepen en plekken (oac741, 742), 
vochtig iets kleverig, droog glad, fijn radiair vezelig; jong 
met spinnenwebachtig velum, rand grijsbruin en bedekt  
door wit tot witgrijs velum. Lamellen tamelijk wijd  
uiteen, 4 lamellen/cm, met 2-3 tussenlamellen, breed,  
bochtig aangehecht, eerst ivoorkleurig, bijna wit, 
later beigebruin tot bruin; snede bleker, glad tot fijn  

 
geërodeerd. Steel 80-130 × 6 -11 mm, cilindrisch, soms  
gebogen, onderaan licht gezwollen, niet wortelend; jong 
bedekt met wit velum, later bruinachtig; oppervlak met 
zilverig witte, longitudinale vezels en zwakke ringvormige 
velumresten; vlees jong beige tot bleekbruin, later oker- 
kleurig. Geur onopvallend. Smaak fungoïd. Kleurreactie 
met KOH-oplossing op hoedvlees donkerbruin. Exsiccaat 
hoed loodgrijs tot zwartbruin; steel bleekgrijs tot grijs-
bruin. Sporee rossig okerbruin in dunne laag (oac714, 
679). Fluorescentie bleekblauw. 

MICROSCOPIE (Pl. 1)
Sporen (7,8)8-9,5(10,6) × (4,6)5-6(6,3) µm, gem.(30) 8,7 ×  
5,4 µm, Q gem. = 1,6; amygdaliform tot subellipsoïd, soms 
sublarmiform in zijaanzicht, zonder of met zwakke, 
soms duidelijke supra-apiculaire indeuking, obovoïd tot 
subellipsoïd in vooraanzicht, met afgeronde, soms iets 
conische top en conisch toelopende basis, rossig geel-
bruin in NH3-oplossing, zwak dextrinoïd, bleek roodbruin 
in Melzers reagens; wand stevig, ornamentatie ongelijk 
verdeeld over oppervlak, sterk aan de top, als duidelijk 
prominente, hoekige wratten en korte kammen, zwakker  
naar de basis toe, als weinig uitstekende wratjes, lage 
korstjes en puntjes, bijna glad in de supra-apiculaire 
zone; apicule tamelijk groot, conisch en hoekig; inhoud 
meestal met één grote oliedruppel. Basidiën 4-sporig, 
vermengd met enkele 2-sporige, 22-28 × 7-9 µm, knots-
vormig, meestal wat ingesnoerd in de helft, oudere en 
collapse exemplaren met bleekgeel tot bruingrijzig 
necropigment; sterigmen tot 5 µm lang, recht tot doorn-
vormig; gespen aan de septen. Cheilocystiden ontbreken. 
Subhymenium bestaande uit enkele lagen onregelmatig 
gevormde cellen. Trama regulair, met 3-20 µm brede, 
evenwijdige, dunwandige, slanke, cilindrische tot zwak 
worstvormig verdikte hyfen, glad tot fijn geïncrusteerd, 
met bleekgeel intracellulair pigment, gespen aan de septen.  
Hoedhuid een cutis, opgebouwd uit een vrij dunne laag 
(-10 hyfen), 3-9 µm brede, gladde, slanke hyfen, met 
bleekgeel membranair pigment, soms doorkruist met  
enkele zwak geïncrusteerde hyfen; afgeronde hyfeneinden  
vrij talrijk aanwezig; hypoderm opgebouwd uit 18-33 µm 
brede, zwak inflate, gladde, tot fijn geïncrusteerde hyfen, 
meestal met korte cellen, met bleekgeel membranair  
pigment; gespen aan de septen. Velum met bundels,  
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Fig. 1. Cortinarius disjungendus (coll. 135, foto P. Verstraeten)

2-8 µm brede, cilindrische, rechte tot wat golvende hyfen, 
kleurloos tot bleekgeel, glad tot zeer fijn geïncrusteerd; 
met schaarse eindcellen.

BESPREKING
Cortinarius disjungendus is een middelgrote gordijn- 
zwam, gekenmerkt door bruine tinten, een slanke steel 
met witte longitudinale vezels en groeiplaats in loofbos. 
Microscopisch valt de grote variatie van de sporen op (in 
lengte variërend tussen 7,8 en 10,6 μm) en de vaak fijn 
geïncrusteerde hyfen van het hypoderm.
In Moser (1983) en Horak (2005) lukt het niet om een 
passende soort te vinden.
In Funga Nordica (Knudsen & Vesterholt eds. 2008) 
leiden de kenmerken van onze collectie vrij eenvoudig 
naar sleutel F: de Bovini. Cortinarius disjungendus is hier 
zonder meer de beste keuze. De afbeelding van deze 
soort in Brandrud et al. (1989-1998) past erg goed bij ons  
materiaal. Wel zijn de sporenmaten er groter dan in onze 
collectie: 10-12 × 6-7,5 μm bij Brandrud, 9,5-10,5 × 6-6,5 μm  
in Funga Nordica (2008), tegenover 7,8-10,6 × 4,6-6,3 μm 
bij onze collectie. Dit verschijnsel komen we vaker tegen 
en heeft vermoedelijk te maken met de wijze van sporen 
meten: uit een sporee (wat wij steeds doen) of van een 
lamel. Opvallend is ook het verschil in sporenmaten  
tussen Funga Nordica en Brandrud et al. onderling. 
De soorten rond Cortinarius disjungendus moeten in de 
Atlas des Cortinaires worden gezocht in Pars XVIII (Bidaud 
et al. 2009) en wel in de Section Brunnei. Deze wordt 
verdeeld in twee groepen, waarvan wij de groep met 
de grootsporige soorten kiezen. Problemen ontstaan er  

wanneer er gekozen moet worden tussen soorten met 
een positieve of een negatieve guaïac-reactie. De eerste 
keuze leidt naar Cortinarius disjungendus (sporenmaten 
8,5-13 × 6-7 μm), de tweede naar C. brunneofulvus var. 
friesianus (sporenmaten 9,5-11,5 × 6,5-7,5 μm). In de  
beschrijving, die Favre (1960) van C. brunneofulvus 
(nu met sporenmaten 8,5-10,5 × 5,5-6 μm) geeft, blijkt 
deze soort bij coniferen op zurige bodems te groeien en 
zeer donker gekleurd vlees in steel en hoed te hebben,  
hetgeen bij onze collectie duidelijk niet het geval was.  
Ondanks het feit dat de sporenmaten van C. brunneofulvus  
beter bij onze collectie passen, kiezen we daarom toch 
voor C. disjungendus.
Omdat de sporenmaten voor Cortinarius disjungendus 
in de verschillende werken nogal verschillen, hebben 
we ook nog de originele beschrijving van Karsten (1893) 
geraadpleegd. De sporenmaten die hier worden gegeven 
voor Cortinarius disjungendus zijn 10-17 × 6-7 μm! 
We hebben deze collectie ook nog voorgelegd aan  
A. Brandrud. Hij deelde ons mee, dat deze collectie  
Cortinarius disjungendus of een zeer nauw verwante
soort moest zijn.

COLLECTIE 136 
Cortinarius ignotissimus Bidaud 

Vindplaats: Frasnes, Bois de Frasnes, Les Marais, IFBL  
J4.37.44
Datum: 11 oktober 2011
Foto: PV-1320
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Plaat 1. Cortinarius disjungendus. 1. sporen (× 3000), 2. basidiën, 3. hoedhuid, 4. velum op steel.
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Fig. 2. Cortinarius ignotissimus (coll. 136, foto P. Verstraeten)

Herbarium: VJ11070; AdH11060; JG11-54
Habitat: vochtig naaldbos op ondiepe, kalkhoudende 
kleibodem.
Begeleidende vegetatie: tussen naaldstrooisel van Picea  
abies en mos (Dicranum sp. - Gaffeltandmos).
Groeiwijze: verspreid, enkele vruchtlichamen gebundeld.

MACROSCOPIE (fig. 2)
Hoed 10-15 × 4-6 mm, breed campanulaat tot breed kegel- 
vormig met rechte rand, later breed kegelvormig, steeds 
met prominente, stompe tot enigszins scherpe umbo;  
rand recht, later soms iets opgekruld, onregelmatig  
golvend, fragiel en dikwijls ingescheurd, doorschijnend 
gestreept tot de helft van de radius; oppervlak glad,  
zijdeachtig glanzend, droog fijn radiair vezelig, fijn  
pluizig aan de rand door wit velum, schaars verspreid over 
het hele oppervlak, vochtig wat vettig aanvoelend, centrum  
donkerbruin, zwartbruin (oac636), iets bleker naar de 
rand (oac640); hygrofaan, verblekend vanuit de rand, 
centrum donkerbruin blijvend. Lamellen breed bochtig 
aangehecht, tamelijk wijd uiteen, 5-6 lamellen/cm,  
met 2-3 tussenlamellen, eerst bleekbruin later bleek 
rossig bruin; snede bleker en geërodeerd. Steel 30-40 × 
1,5-2,5 mm, cilindrisch, recht tot zwak gebogen, steel-
voet enigszins verdikt tot 3-4 mm diam.; oppervlak bruin, 
bedekt met longitudinale, witte vezels, met zwakke maar 
duidelijke annuliforme resten in de onderste helft. Geur 
onopvallend. Smaak fungoïd tot zwak rafanoïd. Kleur- 
reactie met KOH-oplossing op hoedvlees donkerbruin tot 
zwart. Exsiccaat hoed beige- tot hazelnootbruin; steel 
grijsbeige tot grijsbruin. Sporee kleur niet waargenomen. 
Fluorescentie bleek geelgroen.

MICROSCOPIE (Pl. 2.)
Sporen (6,1)6,5-7,5(8,2) × (4,2)4,5-5(5,4) µm, gem.(30)  
7,2 × 4,8 µm, Q gem. = 1,5; ellipsoïd tot kort amygdaliform 
in zijaanzicht, zonder of met zwakke supra-apiculaire  
indeuking; ellipsoïd tot obovoïd in vooraanzicht, met 

breed afgeronde top en afgeronde tot iets conisch toe-
lopende basis; wand niet verdikt, rossig geelbruin in 
NH3-oplossing, matig dextrinoïd, roodbruin in Melzers 
reagens; ornamentatie zwak, als kleine, lage wratjes en 
puntjes, aan de top soms iets sterker en dan als lage 
brede wratten, soms bijna geheel glad en enkel met  
kleine puntjes; apicule klein, hoekig en wat conisch;  
inhoud amorf of met één oliedruppel. Basidiën 4-sporig, 
enkele 2-sporige waargenomen, 20-29 × 6-9 µm, kort 
knotsvormig, dikwijls wat ingesnoerd onder de top; 
oud met donkerbruin necropigment; sterigmen recht 
tot doornvormig, tot 4 µm lang; gespen aan de septen.  
Cheilocystiden lamelrand fertiel, toefjes knotsvormige 
cellen gemengd tussen basidiën, 12-28 × 5-10 µm; gespen 
aan de septen. Subhymenium enkele lagen onregelmatig 
gevormde cellen. Trama subregulair, opgebouwd uit  
3-20 µm brede, onregelmatig kronkelende, cilindrische  
tot inflate hyfen, meestal duidelijk geïncrusteerd, met  
talrijke donkerbruine pigmentklonters, donkerbruin  
intracellulair pigment en bleekgeel membranair pigment; 
gespen aan de septen. Hoedhuid pileipellis een dunne 
laag (-10 hyfen), 3-9 µm brede, gladde, door elkaar  
verweven, cilindrische hyfen, met eerder korte segmenten;  
daaronder wat dikkere hyfen, tot 15 µm diam., met vrij 
duidelijk zebra-achtig, incrusterend en intracellulair  
pigment, met talrijke pigmentklonters; hypoderm goed 
ontwikkeld, opgebouwd uit 10-25 µm brede, gladde  
hyfen, met korte, meestal wat gezwollen segmenten, met 
bruin intracellulair pigment en talrijke pigmentklonters; 
gespen aan de septen. Velum 4-10 µm brede, sterk  
kronkelende, verweven, vertakkende, gladde, kleurloze, 
dunwandige hyfen, met talrijke aan de top versmalde 
eindcellen; met grote gespen.

BESPREKING 
Cortinarius ignotissimus is een zeer klein gordijn- 
zwammetje, groeiend onder sparren. De soort is behalve 
door haar geringe afmetingen ook gekenmerkt door de 
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Plaat 2. Cortinarius ignotissimus. 1. sporen (× 3000), 2. basidiën, 3. cheilocystiden, 4. hoedhuid, 5. velum op steel. 
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Fig. 3. Cortinarius bulbosus (coll. 137, foto P. Verstraeten)

donkergekleurde hoed met opvallende witte randzone; 
de hoedjes zijn ook nog voor de helft doorschijnend 
gestreept. Microscopische kenmerken zijn de kleine, 
ellipsoïde, zwak geornamenteerde sporen en de ge- 
ïncrusteerde hyfen in de hoedhuid.

In Cortinarius subg. Telamonia in Vlaanderen (de Haan et 
al. 2013) moet deze soort gezocht worden in deelsleutel 
5 met de kleine donker gekleurde soorten; geen enkele 
soort voldoet echter aan de kenmerken van onze collectie. 
Bij Moser (1983) en Horak (2005) belanden we in 
deelsleutel 15 als we kiezen voor veel steelvelum en in 
deelsleutel 19 als we kiezen voor weinig steelvelum; in 
geen van beide sleutels staat een passende soort.
Bij Funga Nordica (2008) leiden de geringe afmetingen, 
het witte velum, de niet zwart verkleurde exsiccaten en 
de aangetroffen incrustering naar deelsleutel O; ook hier 
geen passende soort.
In de Atlas des Cortinaires komen voor onze collectie 
een vijftal secties in aanmerking: in Pars XI (2001) de 
sectie Hydrocybe, in Pars XIX (2010) de secties Plumbosi 
en Fraterni en in Pars XX (2012) de secties Biformes en 
Uracei. Behalve in de Fraterni en de Biformes is in geen 
van deze secties een soort te vinden die enigszins bij onze 
collectie past.
De sectie Fraterni, die soorten met schubbige hoeden 
bevat, hebben we niet uitgesloten omdat deze schub-
bigheid niet altijd even duidelijk, soms zelfs afwezig is.  
De sleutel in deze sectie voert ons naar Cortinarius  
comptulus. De vorm van de sporen van onze collectie 
was echter sterk verschillend van de sporenvorm van een  
eerder beschreven collectie van Cortinarius comptulus. 
De sectie Biformes bevat grote en kleine soorten, zeer 
donker gekleurd en met velumresten op de steel. Onze 
collectie valt binnen deze omschrijving. In deze sectie 
is in de stirps Iliopodus van de Sous-section Iliopodus 

de best passende soort Cortinarius ignotissimus. De  
afmetingen van hoed 10-30 mm diam., steel 25-50 × 
2-5,5 mm en sporen 6,6-8,5 × 4-5 μm, komen redelijk 
tot goed overeen met die van onze collectie. We hebben 
de documentatie van deze collectie toegestuurd aan A.  
Bidaud, de auteur van deze soort. Hij antwoordde ons 
dat hij kon instemmen met onze determinatie.

COLLECTIE 137 
Cortinarius bulbosus Fr. s. Ricken
Knolgordijnzwam

Vindplaats: Frasnes, Bois de Frasnes, IFBL J4.37.44
Datum: 11 oktober 2011 
Foto: PV 2011/1342
Herbarium: PV20111011, JG11-56, AdH11061; VJ11071
Habitat: vochtig naaldbos op ondiepe, kalkhoudende 
kleibodem. 
Begeleidende vegetatie: onder Picea, tussen mossen. 
Groeiwijze: in groepjes van 5-8 exemplaren, verspreid 
groeiend, soms gebundeld.

MACROSCOPIE (fig. 3)
Hoed 20-60(80) mm diam., jong halfbolvormig, later vlak 
wordend tot iets verdiept met vaak sterk golvende rand; 
oppervlak glanzend, glad, rand niet gestreept, vettig  
aanvoelend, vrijwel uniform roodbruin tot kastanje-
bruin (oac642, 657), soms met bleker of iets donkerder  
centrum, rand warm oranjebruin, hygrofaan, opdrogend 
naar okerbruin; velumresten enkel bij jonge exemplaren  
aan de rand als fijne witte vezeltjes; vlees in hoed  
oranjebruin. Lamellen smal aangehecht, vrij dicht opeen, 
6-7 lamellen/cm, met 6-7 tussenlamellen, buikig, eerst 
bleek okerbruin, later kaneelkleurig. Steel 40-70 × 7-12 mm,  
geleidelijk naar onder knotsvormig verbredend tot  
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Plaat 3. Cortinarius bulbosus. 1. sporen (× 3000), 2. basidiën, 3. cheilocystiden, 4. hoedhuid, 5. velum op steel.
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10-15-(25) mm en daarna kort versmallend; oppervlak 
wit; velum zeer schaars en vezelig in de lengterichting, 
soms met zeer dunne ringzone; vlees wit, met grijzige  
aders doorlopen, jong hard, maar snel hol wordend. Geur 
onopvallend, fungoïd. Smaak fungoïd. Kleurreactie met 
KOH-oplossing zwartbruin op hoedhuid. Sporee kleur 
waargenomen. Exsiccaat hoed grijsbruin en concentrisch 
gerimpeld; steel crèmewit. Fluorescentie geelgroen.

MICROSCOPIE (Pl. 3.)
Sporen (7)7,5-8,5(9,2) × (4,5)5-5,5(5,7) µm, gem.(30)  
8 × 5,2, Q gem. = 1,55; ellipsoïd tot subamygdaliform in 
zijaanzicht, supra-apiculaire indeuking zwak tot ont- 
brekend; ellipsoïd tot obovoïd in vooraanzicht, met  
afgeronde top en afgeronde tot iets conisch toelopende 
basis; wand stevig tot iets verdikt, rossig geelbruin in 
NH3-oplossing, matig geornamenteerd, sterk dextrinoïd,  
donker roodbruin in Melzers reagens, ornamentatie 
tamelijk zwak tot duidelijk, als lage wratten en korte 
kammetjes, soms meer prominent aan de top, zwak 
in de supra-apiculaire zone; apicule klein, wat hoekig;  
inhoud amorf of met een oliedruppel. Basidiën 4-sporig, 
22-32 × 8-10 µm; slank knotsvormig tot knotsvormig, 
dikwijls wat ingedeukt in de bovenste helft; oude en  
collapse exemplaren met donkerbruin necropigment; 
sterigmen recht tot doornvormig, tot 4 µm lang; gespen 
aan de basis. Cheilocystiden talrijk, lamelrand vrijwel ste-
riel, als toefjes korte, slank knotsvormige cellen, 9-25 × 
4-9 µm; gespen aan de septen. Subhymenium bestaande 
uit enkele lagen onregelmatig gevormde cellen. Trama 
regulair, opgebouwd uit 2-10 µm brede, gladde, slanke, 
wat verweven hyfen, met bleekgeel tot bleek olijfbruin 
membranair pigment; gespen aan de septen. Hoedhuid 
een cutis met overgang naar een trichoderm, opgebouwd  
uit een dikke laag (+20 hyfen), 2-7 µm brede, gladde, 
slanke hyfen met bleekgeel membranair en intracellulair 
pigment; hypoderm bestaande uit 8-25 µm brede, korte, 
weinig inflate, gladde tot zeer fijn geïncrusteerde hyfen, 
met bruin intracellulair pigment en verspreide pigment- 
klonters; gespen aan de septen. Velum bundeltjes 2-6 µm  
brede, evenwijdige tot verweven, cilindrische, kleurloze, 
gladde hyfen; met schaarse, afgeronde eindcellen. 

BESPREKING
Cortinarius bulbosus is een tamelijk forse gordijnzwam 
met een warm oranjebruine, duidelijk hygrofane hoed en 
met een witte steel die opvallend knotsvormig verbreed 
kan zijn. Kenmerkend zijn ook de vrij kleine sporen en de 
hoedhuid met opgeworpen hyfen.

In “Cortinarius subg. Telamonia in Vlaanderen” (de Haan 
et al. 2013) moet deze soort gezocht worden in deel-
sleutel 3 (steeloppervlak onder het velum bleek). Bij stap 
19 in deze deelsleutel moet gekozen worden voor sporen 
met Q = 1,5 of Q = 1,6-1,7, een moeilijke keuze. De sterk 
opgeworpen pileipellis-hyfen van onze collectie sluiten 
echter alle soorten na stap 19 uit behalve C. urbicus, 
maar deze heeft een veel blekere hoedkleur en groeit 
onder wilgen.
Bij Moser (1983) en Horak (2005) zou de soort thuis-
horen bij de robuuste witstelige soorten. Op grond van 
de knotsvormig verbrede steelvoet komt slechts een 
beperkt aantal soorten in aanmerking. De sleutel leidt 
vlot naar Cortinarius bulbosus, want Cortinarius laniger  
heeft grotere sporen, C. bivelus, C. triformis en  
C. privignoides missen de opgeworpen pileipellis-hyfen 
en C. firmus heeft een roestbruine hoedkleur.

In Funga Nordica (2008) kan geen passende soort ge- 
vonden worden.
In de Atlas des Cortinaires pars XX (Bidaud et al. 2012) 
bevat het bijgeleverde boekje een discussie over de 
soorten rond C. bulbosus, met aan het einde een 
sleuteltje, dat vanwege de hygrofane hoed van onze  
collectie naar C. bulbosus s. Ricken leidt. Er wordt ook 
nog een C. bulbosus s. Quélet (= C. bulbosus s. Henry)  
vermeld met een niet hygrofane hoed en sporen van 
10-11 × 5,5-6,5 μm. Ook staat in pars III (1991) van dit 
werk nog een C. bulbosus s. Cooke (= C. poecilopus)  
beschreven met een hygrofane hoed en met sporen- 
maten van 8,5-10 × 5,5-5,8 μm. De afbeelding van deze 
soort stemt wel zeer goed overeen met onze collectie. 
Cortinarius bulbosus s. Ricken staat ook beschreven bij 
Arnold (1993). Deze beschrijving stemt zowel macro- als 
microscopisch goed overeen met onze collectie, alleen 
is bij hem het inwendige steelvlees nogal sterk gekleurd 
in vochtige toestand (bij opdrogen wordt het wel bleek). 
Deze soort is ook afgebeeld in het boek van Phillips 
(1981); de foto is goed gelijkend op onze collectie.
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