
Ringmaten                                               

2.0 mm:
Goudbuikjes, kleine brilvogeltjes, kleine nectarvogeltjes en alle overige soorten van gelijke grootte 
c.q pootdikte. 

2,3 mm:
Amaranten, vuurvinken, blauwfazantjes, oranjekaakjes, napoleonnetjes, St. Helenfazantjes, 
tijgervinken, teugel-, non-, elfen-, patrijs-, kwartel-, en bichenowastrilde, bl. gr. roodstaartjes, 
kleine eksterjes, kleine uith. sijsjes, Eur. kanarie, edelzanger, mozambiuquesijs, cubavinken, kleine 
paapjes, grote brilvogeltjes en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte. 

2,5 mm:
Mees-, witwangmees-, wiener-, melba-, druppel-, parel-, dybowski-, granaat-, purper-, dorn-, 
geschilderde-, zon-, en binsenastrilde, bandvink, masker-, ceres- en parelhalsamadine, eksterjes, 
bronzemannetjes, frater, sijs, barmsijs, citroensijs, kleine tangara`s, grotere paapjes, heggemus, 
raza espagnola en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte. 

2,7 mm:
Grijskop-, bergastrilde, kleine zebra-, diamant-, muskaat- en alle rietvinken, nonnen, 
roodkopamadine, reuze eksterje, papegaai en spitsstaartamadine, kleine nonnen, kleinere Jap. 
meeuwen , kleine putter, kneu, keep, Eur.vink, ringmus, rietgors, alariovink en middelgrote cini`s 
zoals citroen en kaapse cini,zwarte sijs, Chinese en Himalaya groenling, langstaart roodvink, 
kleinere woestijnvinken, kleine saffraanvink, Amarikaanse kleurvinken, kroonvink (m.u.v.rode), 
goudmus, en andere kleine mussen, kleinere wevers. Japan hoso en alle overige soorten van 
gelijke grootte c.q pootdikte. 

2,9 mm:
Grotere zebravinken en Jap. meeuwen, grotere woestijnvinken en grotere mussen, zoals huismus 
en rotsmus, kleinre roodmussen, grotere cini`s zoals zwavelgele-, dikbek-, geelbuik-, witbuikcini, 
Eur. groenling, goudvink , grote putter, geelgors, bruinkopgors, grotere saffraanvink, rode 
kroonvink middelgrote tangara`s kleine wevers, zaadkrakers en kleinere kernbijters. Zang-, kleur, 
postuurkanaries niet elders genoemde en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte. 

3,2 mm:
Rijstvogels, Jap, nachtegaal, minala`s, kleine en witbandkruisbek, grotere roodmussen, 
waterslagers, Parijse frise, norwich, yorkshire, lancashire en alle overige soorten van gelijke c.q 
pootdikte. 

3,5 mm:
Appelvink, buulbuuls, grote tangara`s, kardinalen, bischopvogels, kleinere, Ch. dwergkwartels, 
grauwe gors, haakbek, grote kruisbek, middelgrote kernbijters, kleine diamantduiven, 
zwartmaskerduifje enalle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte. 

4,0 mm:
Pestvogel, grotere kernbijters, Eur. en uitheemse spreeuwen, grote kardinalen, kleinere 
grasparkieten, forpus-(m.u.v. grijsrug) en loricullussoorten, neophema`s, kleine agaporniden zoals 
cana, lilianae, nigrigenis, kleine lori`s, aymara- en citroenparkiet, peru-, inka-, picui-, en 
roestduifje, zanglijster, koperwiek, kramsvogel en alle overige soorten van gelijke grootte c.q 
pootdikte. 

4,3 mm:
Kleinere grasparkieten, grijsrug dwergpapegaaitje en alle overige soorten van gelijke grootte c.q 
pootdikte. 

4,5 mm:
Grotere grasparkieten, agapornis roseicollis en taranata, andean-, catharina-, hooded-, 
veelkleuren-en roodrugparkiet, kakariki`s kleinere maina`s, staalvlek-, tamboerij- en timorduif, 



merel, grote lijster en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte. 

5,0 mm:
Grotere maina`s bruinoorparkiet, brown`s roseela en alle overige soorten van gelijke grootte c.q 
pootdikte. 

5,4 mm:
Valk-, en pruimkopparkiet, pyrrhura`s, Kleinere rosella`s, senegaltortel-, carolina-, galapagos-, 
groenvleugel-, parelhalsduif, kleinere. Jap. kwartels en alle overige soorten van gelijke grootte c.q 
pootdikte. 

6,0 mm:
Grote rosella`s. prinses van wales-, halsbamd-, muis-, cloncurryparkiet, grotere pyrrhura`s, 
meeste trichoglossussoorten, kleine aratingasoorten, vlaamse gaai, kauw, Eur. tortel, kleine 
dolksteek-, rode groenduif, grotere japanse-, californische kuif- en Virginische kwartek en alle 
overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte. 

7.0 mm:
Konings-, grotere halsbendparkiet, bonte boertje, meijerpapegaai, caiques, grote lori- en aratinga-
soorten, ekster, roek, zwarte kraai, grote boe, lach-, Astr. kuif- en bronsvleugelduif, Turkse tortel en 
alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte 

8,0 mm:
Rozeborstbaard-, derbyan-, en grote Alexanderparkiet, toerako`s, roulroul en alle overige soorten 
van gelijke grootte c.q pootdikte 

9,0 mm:
Kleine amazonepapegaaien, kleine ara`s en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte 

10,mm:
Grijze roodstaart, kleinere edel- en middel grote amazonepapegaaien, kleine geelkuif-, goffini-, en 
rose kaketoe, grootste toerako`s, carolina-, en mandarijneend, goudfazant en alle overige soorten 
van gelijke grootte c.q pootdikte
11, mm:(alleen in staal) 

Ten behoeve van een aantal papegaaiensoorten als geelkopamazone-, grote grijze 
roodstaartpapegaai, inkakaketoe en alle overige soorten van grootte c.q pootdikte. 

12, mm:
Kleine arasoorten, grootste amazonepapegaaien, grote geelkuifkaketoe, grote fazantsoorten en 
alle overige soorten gelijke grootte c.q pootdikte. 

14, mm:
Blauwgele-, groenvleugel-, soldaten-, en hyacintara, Molukkenkaketoe en alle overige soorten van 
gelijk grootte c.q pootdikte 

In geval van twijfel over de aangegeven ringmaat, alsook bij niet genoemde, minder algemeen 
voorkomende, vogelsoorten is het verstandig om eerst met een schuifmaat de dikte van de vogels 
te meten en aan de hand daarvan vast te stellen, hoe groot de diameter van de ring te zijn. Als u 
dan nog twijfelt verzoeken wij u contact op te nemen met de desbetreffende 
keurmeestervereniging. Opgemerkt zij nog, dat alle hier genoemde betrekking hebben op de 
binnendiameter van de ringen, waarvan de juiste maatvoering zo nauwkeurig mogelijk benaderd 
wordt.


