Verslag Paddenstoelencursus 2017.
Op 4 oktober 2017 is de cursus Paddenstoelen
gestart met als naam ”de Geheimzinnige wereld van
de paddenstoelen”. 15 enthousiaste deelnemers
waarvan 5 uit Heeze, maar verder uit allerlei dorpen
en steden zoals: Maarheeze, Helmond, Heesch,
Weert, Soerendonk, Hamont en Leende. De cursus
bestond uit 3 lesavonden en 2 excursies in Heeze.
Op 4 november is de cursus succesvol afgesloten.
Tijdens beide excursies hebben we 60 of meer
soorten gezien en bekeken. Het determineren en de
excursies werden als het meest leuke gevonden aan de cursus.
EERSTE AVOND De eerste avond hebben we gekeken naar hoe de onderdelen van de paddenstoel
heten, hoe schimmels groeien en hoe paddenstoelen zich ontwikkelen.
TWEEDE AVOND De tweede avond hebben we naar de verschillen gekeken tussen de Saprofieten, de
Parasieten en de Mycorrhiza-symbionten en hun rol in de natuur. Met name tijdens de eerste
excursie in de Meelakkers hebben we heel wat paddenstoelensoorten kunnen waarnemen,
waaronder een paar bijzondere o.a. Rode Koolzwam, de Narcisridderzwam, Witte kluifjeszwam, veel
Holsteel- en Ringboleten, Koeienboleten, de Roze spijkerzam, de Rechte koraalzwam, Varkensoren
en nog veel meer.
DERDE AVOND Tevens de laatste lesavond hebben we
afgesloten met voor de mens aangename schimmels, die
we gebruiken bij de brood-, bier-, en wijnbereiding en de
Penicilliums die we terugvinden in de blauwe en witte
schimmelkazen en die we als medicijn kunnen waarderen
als we een ontsteking hebben.
TERUGBLIK Tijdens de cursus hebben we vooral
geprobeerd de relaties tussen schimmels en andere
organismen uit te leggen en waar mogelijk te laten zien.
Wij hebben genoten en wij denken de cursisten ook, want de reacties bij de evaluatie waren
overwegend positief.
Cursisten over de paddenstoelcursus 2017:
•

•

•

Was de cursus naar verwachting?
Meer dan verwacht. Zeker door de gedrevenheid van de docenten maakte het geheel
nieuwsgierig.
Welk onderdeel vond je het leukst?
De praktijk waarbij aanspraak op de zintuigen werd gedaan.
De algemene theorie.
Vond je de cursus, te moeilijk, te gemakkelijk of was het goed zo?
Sommige onderdelen waren een beetje moeilijk. Niveau was verder prima.

•

•
•

Wat zou beter kunnen?
Misschien een extra lesavond.
Meer tijd voor het determineren van de paddenstoelen.
Wat heb je gemist?
Niets voor een eerste kennismaking met het onderwerp.
Enkele algemene opmerkingen.
Kwaliteit/prijsverhouding is uitstekend!
Graag een vervolgcursus.

Er zijn te veel reacties om ze allemaal op te schrijven, maar over het algemeen zijn ze zeer
positief. De enkele kritische noot zullen we ons zeker ter harte nemen en waar mogelijk zullen
we de cursus hierin aanpassen of verbeteren. Kortom zeker nog eens voor herhaling vatbaar!!!

