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Groeten uit Amerika

Hans Mooyman

Hans Mooyman
488 Hobart Road

North Brunswick, NJ 08902, USA

Email: biomatic@idt.net

Na mijn emigratie in 1962 naar

Amerika hebben mijn vrienden mij
als één van de oprichters levenslang
lid van de ringersvereniging ge-

maakt. Vandaar dat ik trouwOp Het

Vinkentouw krijg opgestuurd. Ie-

dere exemplaar wordt altijd van a

tot z gelezen. Nr. 91 van maart 2000

trok in het bijzonder mijn aandacht

vanwege het artikel geschreven
door Jan Biemans over de kwartel

vangst, metzijn verzoek om in con-

tact te treden met vroegere

kwartelvangers. Ik heb hem direct

geschreven en hem een lijst opge-

stuurd met aantal kwartels geringd
en teruggemeld per jaar. Bij het

doornemen van mijn gegevens

vond ik nog een terugmelding van

een Kwartel bij Puente de Reina in

Spanje. Ik heb alle gegevens door-

gestuurd naar Jan. Op deze wijze

heeft hij een bijzondere melding
van oude kwartels gekregen!
Ik heb over de jaren altijd contact

gehouden met Huub Oome. Vorig
jaar is hij samen met zijn vrouw

Marianne bij ons wezen logeren.
Op mijn website www.biomatic-

consulting.com op de pagina voor

multi-media heb ik nogwat over het

invoeren van de eerste mistnetten

in Nederland staan. In 1956 werkte

ik samen met dhr. de Reuveren met

Jaap Taapken, nadat ik een artikel

over het decimeren van de vogels-
tand in Japan, verschenen in de Ne-

derlandse Jager, had gelezen. Be-

stellen vanuit Japan was uit de kwes-

tie. We moesten een order plaat-
sen van 100 netten en gelijk beta-

len. Jaap suggereerde toen om

Sempach in Zwitserland aan te

schrijven. Met veel moeite konden

we genoeg mensen hier in Neder-

land interesseren om in het totaal

23 drie-baans 6 meter lange netten

te bestellen. Mijn vader maakte het

geld over via zijn giro rekening. De

heer de Reuver van het Ministerie

ging over de lijst van

geïnteresseerden vanwege het ver-

ruimen van ring vergunningen om

met mistnetten te mogen vangen.
10 ringers kregen netten toegezon-
den en betaalden ieder Fl.8.50 per

stuk, inclusief invoer rechten.


