
ringmaten 

U vindt onderstaand de ringmaten van de meest gekweekte vogels. 

Deze ringmaten zijn een indicatie en zijn niet voorgeschreven.                                                    

U kunt een grotere ring gebruiken dan is aangegeven; houd u wel in de gaten dat altijd de 

algemene regel geldt, dat bij een volwassen vogel die ring niet van het pootje kan worden 

verwijderd zonder het pootje te beschadigen. 

2,0 mm  

Goudbuikjes, kleine brilvogeltjes, kleine astrilden en overige soorten van ongeveer gelijke grootte 

c.q. gelijke pootdikte. 

2,3 mm 

Amaranten, bichenowastrilde, kleine ekstertjes, kleine edelzangers, kleine Mozambiquesijzen en 

soortgelijke kleine Afrikaanse cini's, kleine Cubavinken, oranjekaakjes, blauwfazantjes, 

tijgervinken, blauwgrijze roodstaartjes, kleine paapjes, napoleonnetjes, kleine uitheemse sijzen en 

overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. 

2,5 mm 

Wiener- en melba astrilden, alariovinken, middelgrote Mozambiquesijzen en verwante soorten, 

bandvinken, ekstertjes, bronzemannetjes, masker-, ceres-, en parelhalsamadines, binzenastrildes, 

druppelastrilden en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. Kanaries: 

raza espagnol. 

2,7 mm 

Diamantvinken, muskaatvinken, rietvinken, papegaaiamadines, Himalayagroenling, Chinese 

groenling, zwartkopgroenling, Amerikaanse kleurvinken, grote soorten edelzangers en andere 

cini's, Gouldamadines, kleinere Japanse meeuwen en zebravinken, nonnen, goudmussen en andere 

kleine mussensoorten, kleine wevers en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke 

pootdikte. 

Kanaries: Japan hoso, fife fancy, fiorino en Rheinländer 

2,9 mm  

Grotere Japanse meeuwen en zebravinken, Gouldamadines, grotere mussen, kleinere roodmussen, 

rode kroonvinken, niet-Europese goudvinken, grotere cini's, de meeste gorzen, roodkopamadines, 

grote wevers en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. Kanaries: 

zang- en kleurkanaries, Belgische bultkanaries, Berners, Borders, glosters, Scotch fancy. 

3,2 mm 

Rijstvogels, Japanse nachtegalen, grotere roodmussen, blauwe bisschoppen en overige soorten van 

ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. Kanaries: waterslagers, Norwiches, crested en 

crestbred, Parijse frisé. 

3,5 mm  

Chinese- en Japanse appelvinken, buulbuuls, grotere tangara's en kardinalen, Chinese 

dwergkwartels en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. 

4,0 mm 

Grote kernbijters, kleinere uitheemse spreeuwen en lijsters, grote kardinalen, kleine agaporniden 

zoals fischerie, lilianae, nigrigenis, pullaria, kleinere forpussoorten, blauwkroontjes, hangparkietjes, 

Bourke parkieten, blauwvleugelparkieten, elegantparkieten, turquoisineparkieten, splendids, 



aymaraparkieten, talpacotiduifjes, diamantduifjes, Peruduifjes, Chinese dwergkwartels en overige 

soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. 

4,3 mm 

Kleine grasparkieten, kleine baardvogels, Pagode spreeuwen en lijsters en overige soorten van 

ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. 

4,5 mm 

Grasparkieten, agapornis roseicollis, agapornis personata, agapornis taranta, kleinere lori's, 

coromandelkwartels, harlekijnkwartels, troepialen, exotische spreeuwen, catharinaparkieten en 

overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. 

5,0 mm 

Grote glansspreeuwen, frankolijnkwartels, roodvoorhoofdkakariki's, lori's, bruinoorparkieten en 

overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. 

5,4 mm 

Valkparkieten, pruimkopparkieten, kleinere rosella's, pyrrhura's, Japanse kwartels, Senegal tortels 

en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. 

6,0 mm 

Grote rosella's, kleine aratinga's, cloncurryparkieten, Port Lincoln, Princess of Walesparkieten, 

kleine beo's, Californische kuifkwartels, dolksteekduiven en overige soorten van ongeveer gelijke 

grootte c.q. gelijke pootdikte. 

7,0 mm 

Koningsparkieten, grote halsbandparkieten, Caique's, geelmantellori's, rode lori's, Australische 

kuifduiven, Bartlett dolksteekduiven en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke 

pootdikte. 

8,0 mm 

Grote Alexanderparkieten, toerako's, bospatrijzen en overige soorten van ongeveer gelijke grootte 

c.q. gelijke pootdikte. 

9,0 mm 

Kleine ara's, grotere patrijzen en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke 

pootdikte. 

10,0 mm 

Kleine kaketoes en amazonepapegaaien, Timneh grijze roodstaarten, goudfazanten, grote 

toerako's, pauwfazanten en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. 

11,0 mm  

Grijze roodstaarten, amazonepapegaaien, kaketoes en overige soorten van ongeveer gelijke 

grootte c.q. gelijke pootdikte. 

12,0 mm 

Kleine ara's, grote amazonepapegaaien, grote kaketoes en overige soorten van ongeveer gelijke 

grootte c.q. gelijke pootdikte. 

14,0 mm 

Grote ara's, grote kaketoes en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. 



In geval van twijfel over de indicatie ringmaten, of bij niet genoemde soorten, is het verstandig 

met een schuifmaat eerst de dikte van de poten te meten. Vervolgens stelt u zelf vast hoe groot de 

binnendiameter van de ring moet zijn. U kiest steeds voor een zo klein mogelijke ring. 

 


