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Het laatste nieuws  
Belangrijk  
 

NIEUWS N.B.V.V.  
 

 

Nieuws N.B.v.V. Nederland 

Website: https://www.nbvv.nl/nieuws/ 

Bondsbureau 

CONTRIBUTIE 2022  
 

 

Wordt u nieuw lid € 35,00 p/jaar. 

Jeugdlid € 17,50 p/jaar. 

Aanmelding voor jeugdlid moet je 6 jaar zijn en 
jonger dan 17 jaar. Aanmelden via  

www.fugelwille.nl 

 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Link: 

http://www.nbvv.nl. 

N.B.V.V. FACEBOOK 
https://nl-
nl.facebook.com/NBvV.Vogelbond.Nederland/ 

 

 

N.B.V.V. DISTRICKT FFRIESLAND 
http://www.districtfriesland-nbvv.nl/ 

 

N.B.V.V. DISTRICT FRIESLAND 

FACEBOOK 
https://www.facebook.com/DistrictFrieslandNBvV/ 

 

 

WEBSITES 

 

Shop.NBvV.nl  

Op shop.nbvv.nl kunt u o.a. 

alle gebruiks artikelen 

bestellen voor uw TT. 

VogelMarkt.net   

Vraag en aanbod op het 

gebied van vogels. 

VogelCafe.nl  

Ontmoetingsplek voor 

vogelliefhebbers. 

 

 

Pagina 2 

 

Het laatste nieuws 
      

 

 

Adres: 

Aletta Jacobsstraat 4 

4623 ZB Bergen op Zoom 

Postadres: 

postbus 74 

4600 AB Bergen op Zoom 

0164 – 235007 

info@nbvv.nl 

Taken bondsbureau: 

Bondsbureau – Nederlandse 

Bond voor Vogelliefhebbers 

(nbvv.nl) 

 

 

De openingstijden zijn op werkdagen 
van 8.30 -12.30 uur. 

Alle functies binnen de bond worden 
verricht door vrijwilligers. Het spreekt 
vanzelf dat met een grote bond als 
de onze niet alle werkzaamheden 
door bestuurders kunnen worden 
gedaan. De bond heeft dan ook een 
eigen bondsbureau waar 2 mensen 
fulltime en 4 mensen parttime werken 

in vaste dienst. 

 

https://www.nbvv.nl/nieuws/
http://www.fugelwille.nl/
http://www.nbvv.nl/
http://www.districtfriesland-nbvv.nl/
https://www.facebook.com/DistrictFrieslandNBvV/
http://shop.nbvv.nl/
https://vogelmarkt.net/
http://www.vogelcafe.nl/
mailto:info@nbvv.nl
https://www.nbvv.nl/bondsbureau/
https://www.nbvv.nl/bondsbureau/
https://www.nbvv.nl/bondsbureau/
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  FÛGELWILLE  
 

    

 

  Voorzitter: Cor Rijpma. 
  Oldeholtpade. 
  E-mail: voorzitter@fugelwille.nl 
 
  Secretaris: Jannes van Veenen. 
  Heerenveen. 
  Email: secretaris@fugelwille.nl 
 
  Penningmeester: Henk de Jong. 
  Sint Johannesga. 
  Email: penningmeester@fugelwille.nl 
 
  Ringencommissaris: Evert de Bruin. 
  Oudeschoot. 
  Email: ringencommissaris@fugelwille.nl 
 
  T.T.Secretaris: Hubert Schoonhoven 
  Nijeberkoop. 
  Email: ttsecretaris@fugelwille.nl 
 
  T.T. Commissieleden: 

• Lolke van der Hoef (Gorredijk) 
vdhoefzon@ziggo.nl  

• Meinardus Homans (Gorredijk) 
ttcommissielid.1@fugelwille.nl  

• Ralph Sidorak (Gorredijk)             
ttcommissielid.2@fugelwille.nl  

 
   Algemeenbestuurslid: Franke Geert Talman 
   Jubbega. 
   Email: algemeenbestuurslid@fugelwille.nl 
   Materialenbeheer: Wolter Stoelwinder 
   Oudehorne. 
   Email: materialenbeheer@fugelwille.nl 
   Webbeheer: Henk Geertsma 
   Wolvega. 
   Email: webbeheer@fugelwille.nl 

Wij willen de vrijwillegers 

bedanken voor hun inzet die 

deze T.T. 2021 mogelijk heeft 

gemaakt 

Het doel van onze vogelvereniging 

Fûgelwille is dan ook om aan 

iedereen te laten zien hoe leuk het 

is om vogels te hebben en te 

kweken en te houden.  

 

Een bijzonder woord van dank aan 

de inzenders leden van onze 

vereniging.  

Want door hun konden we 2021 

een grote verscheidenheid aan 

vogels in onze show aanbieden.  

 

Namens het bestuur! 

SPONSOREN-

ADVERTEERDERS 
 

 

Ook is een woord van dank op 

zijn plaats aan de 

adverteerders en sponsoren, 

zonder wie deze 

tentoonstelling nauwelijks 

mogelijk geweest zou zijn. 

Sponsoren worden gemeld op 

de Website, op de 

sponsorpagina. 

 

Voor informatie over Fûgelwille, scant u de QR Code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

POSTADRES: 

Naam: Jannes van Veenen 

Postadres: Lepelaarstraat 70,    
8446 JM, Heerenveen 

Telefoon: 0513 - 629367 

E-mail: secretaris@fugelwille.nl 

Website: 
https:/www.fugelwille.nl 

 

 

 

 

 

NBvV Voorlichtingsbulletin maart 2022 

NBvV Voorlichtingsbulletin november 2021 
NBvV Voorlichtingsbulletin september 2021 
NBvV Voorlichtingsbulletin augustus 2021 
NBvV Voorlichtingsbulletin juli 2021 
NBvV Voorlichtingsbulletin juni 2021 

NBvV Voorlichtingsbulletin maart 2021 

 
JUBBEGA. Met ruim zestig leden 
waaronder enkele jeugdleden, 
opgericht in 1969 
Volièrevereniging Fûgelwille 
Jubbega e.o. Het zorgen voor de 
vogels, het stuk exotische natuur 
dat je aan huis hebt en ook het 
omgaan met mensen maakt deze 
hobby ontzettend mooi. 
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T.T. 2021 te Jubbega 
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JUNGLE BUSH 
 

 

Jazeker, deze kwartel bestaat echt. In eerste 

instantie wilde ik het ook niet geloven, maar 

toen wij een aantal kwartels hebben 

aangeschaft en bij de persoon waar we deze 

hadden weggehaald de zang van een kanarie 

hoorden en hij dit soort kwartel aan wees 

wisten we het zeker. De Jungle Bush is 

inderdaad een redelijk goede imitator van de 

kanarie. 

De Jungle Bush, ook wel Frankolijn 

kwartel genoemd is een leuke kwartel om te 

zien en ook het geluid wat deze kwartel 

produceert ligt aangenaam in het gehoor. 

Kenners zeggen dat dit geluid veel op de 

zang van een kanarie lijkt. Ik heb het met 

eigen oren gehoord en inderdaad het is waar. 

Alles over deze kwartelsoort kunt u lezen in 

dit artikel.  

De Jungle Bush 

De Jungle Bush of Frankolijn kwartel is met 

zijn 18 cm iets groter dan de voor ons 

bekende Chinese dwergkwartel. De 

aftekening echter is mooier. Ze zijn 

zwart/bruin van kleur en het mannetje 

onderscheid zich van het vrouwtje door de 

mooie zebratekening op de borst. Verder 

hebben deze kwartels ook sporen op de 

poten. 

Karakter 

De Jungle Bush is een luidruchtig 

beestje met een geluid dat veel weg heeft 

van de zang van een kanarie. Ze kunnen 

zowel monogaam als in kleine groepjes 

leven. Met kanaries of andere 

zangvogeltjes kunnen ze prima samen 

gehouden worden. Ook onderling kunnen 

ze gehouden worden mits er voldoende 

ruimte en schuilmogelijkheden zijn zoals 

een struikje of dakpannen waar ze zich 

onder of achter kunnen verschuilen. Ze 

zijn niet echt schuw maar ook absoluut 

niet tam.  

 

Voedsel 

Naast gewoon kwartelvoer of 

pluimveevoer zijn ze ook dol op zaden, 

bessen en insecten. Ook ruimen ze alles 

op wat de overige bewoners laten vallen. 

Ideaal om te voorkomen dat er een teveel 

aan muizen verschijnt in de volière. 

Voldoende water is zeker gewenst. In de 

broedperiode is het verstandig om kalk 

bij te voeren. 

 

Broed 

De Jungle Bush kan ongeveer 5 tot 7 

eitjes per keer uitbroeden, maar zijn zoals 

de meeste kwartels geen echte goede 

broeders. Het verzorgen van de jongen 

echter gaat wel weer goed. De hen 

verzorgt de jongen en de haan bezorgt het 

voer. De jongen zijn direct al zelfstandig 

in het lopen en het eten dus veel 

bijvoeren is voor de ouders niet nodig. 

Let wel op dat de haan in deze periode 

wat agressiever kan zijn. 

 

 

 

Zoals veel wordt beweerd zijn deze kwartels 

vrij luidruchtig, maar niet onaangenaam. Het 

geluid lijkt op die van een kanarie.  

Deze vogels zijn nog niet zo heel veel te 

koop, daarom kost het aanschaffen van dit 

soort duidelijk meer dan het aanschaffen van 

bijvoorbeeld het aanschaffen van Chinese 

dwergkwartels. Een koppeltje kost al gauw 60 

euro. Voor dit bedrag kunt u ongeveer 4 

koppeltjes Chinese dwergkwartels 

aanschaffen. 
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Kwartel 

 
 

 

 

Evert de Bruin 
Kweek deze soort. 
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Ik zal mij even voorstellen 
 

 
LOLKE VAN DER HOEF  
 

 

Interview  Gorredijk, 5 februari 2022.  

Lolke van der Hoef, 88 jaar, 65 jaar getrouwd met Froukje, wonende in 
Gorredijk. 

Parkieten kweker met name de Neophema en de Splendit parkiet. 

In 1962, toen wonende in Langezwaag, is Lolke gestart met de vogels naast 
de konijnen en kippen die hij Froukje al hadden.  Aangestoken door zijn 
zwager die tropische vogels had.  

Het begon met kanaries, daar won hij zijn allereerste beker mee op de 
vogelshow in Veendam. (zie foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen verhuisde de 
familie naar Gorredijk.  Lolke 
raakte uitgekeken op de 
kanaries  en schakelde over 
naar parkieten. Neophema en 
dan de Splendit parkieten.  De 
rassen werden uitgebreid met 
de halsbandparkiet, de 
Koningsparkiet, de 
Roodvleugels, Princes of 
Wales en de Pruimekop 
parkieten.  Na het broedseizoen 
hadden ze +/- 50 vogels. De 
Splendit worden in kleine 
vluchtjes gekweekt en de grote 
parkieten in de volières. 
Daarnaast worden de vogels 
ook wel gekweekt in 
kweekkooien.  Lolke is een 
echte mutatie kweker, dat vindt 
hij het mooiste. 

  

 

Lolke is ongeveer een half uur per dag bezig 
met zijn vogels. Schoonmaken, voeren, ringen 
observeren etc. De mooiste vogels die hij heeft 
gehad is op de eerste plaats de lutino halsband 
en op een goede tweede plaats komt de 
roodvleugel samen met de Splendit. 

 

Op de verschillende vogelshows werden vele 
prijzen gewonnen.  De lutino halsbanden 
scoorden vele punten.  Zowel op de show in 
Jubbega maar ook de districten en het 
Nederlandse kampioenschap in Breda. Tevens 
maakten Lolke en Froukje elk jaar een uitstapje 
naar het NK in Apeldoorn en de laatste keer 
naar het WK in Zwolle.  

Ondertussen is Lolke al 50 jaar lid van de Fûgelwille en 40 jaar lid 
geweest van de Parkieten Sociëteit. Alle bijeenkomsten van de 
Parkieten Sociëteit woonde Lolke samen met Klaas Hielkema bij. In de 
begin jaar bij Boschlust in Beetsterzwaag en later bij café Overwijk in 
Tijnje.  En zo na 50 jaar Fûgelwille komt de naam Sietse Stoelwinder 
op tafel en hij wordt ook meteen door Lolke gebeld met de vraag hoe 
lang ben jij al lid is. 52 jaar geeft Sietse aan en ook nog medeoprichter 
van de vereniging. Na de leuke woorden maken Lolke en Sietse nog 
een afspraak  om een  bakje koffie met elkaar te drinken en zo gaan 
wij weer verder met ons gesprek. 
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Tijdens de vakanties naar Italië, waar Lolke en 
Froukje vele jaren naar toe zijn geweest,  werden 
de vogels verzorgd door zijn zoon Tinus en later 
ook door zijn vogelvriend Brand Stoelwinder. Dit 
was nog wel een klusjes voor ze want Lolke en 
Froukje gingen wel drie weken op vakantie. Toen 
Lolke in het ziekenhuis kwam te liggen verzorgde 
Froukje de vogels.  Ook Froukje geniet van de 
gevleugelde vrienden.  Als ze dan in haar rode vest 
de vogels wilde verzorgen dan werden ze helemaal 
wild.  Dus trok ze een blauw vest aan,  net als 
Lolke, en dan bleven ze rustig.  
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1e is het eerste clubblad die 
uitgegeven werd in 1975 

 5 x Katalogus 

1974-1975-1976-1977-1978. 

 

Intree f 1,50 en f 2,50 
Vogeltentoonstelling werd nog 

gehouden in zaal Stoker en 
Bruinsma 

 

 

 

   

 

Overzicht foto van de zaal tijdens de Vogeltentoonstelling 

1974 1975 

1976 1977 1978 

 

1e Clubblad in 1975 uitgebracht 

1975 
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  Evert de Bruin: Ringencommissaris 

 Hendrik Geertsma: Webbeheer 

 

vertellen over jou hobby. 

Kunt u contact op nemen met Evert de Bruin 

E-Mail: ringencommissaris@fugelwille.nl   06-23020522 

Kopie graag inleveren voor 9e editie voor 1 Juni  2022 

Na de 1e editie, zal de krant uit 5/6 pagina’s bestaan, hangt dan af wat voor onderwerpen er zijn om 

de 3 maanden, dit kan variëren. Inclusief  het laatste nieuws voorlichtingsbulletin N.B.v.V. als link. 

Voor diegene een stukje wil schrijven over een bepaalde soort vogel kan dat, of dat je iets wil 

webbeheer@fugelwille.nl 

1e   VOORBLAD 

2e   Pagina: Contributie 2022, N.B.v.V. en District Friesland, Facebook,- Websites 

     Laatste nieuws,- Bondsbureau. 

3e   pagina: T.T.2021,-Sponsoren,-Adverteerders,-Bestuur update,- 

 Info Fûgelwille,- Postadres,-Voorlichtingsbulletin. 

4e   pagina: JUNGLE BUSH (Kwartel) 

5e   pagina: Ik zal mij even voorstellen,- Interview met Lolke van der Hoef. 

6e   Pagina: Historie 1e Clubblad 1975, Katalogus T.T.1974-1975-1976-1977-1978. 

7e   Pagina: De Redactie 

8e   Formulier: Formulier inschrijven Kweker Van. 

 9e   Ringen bestellen: Nieuwe manier om ringen te bestellen. 

   10e  Ringmaten (De ringmaten zijn een indicatie). 

   11e  Ringmaten vervolg. 

Kweker van: wilt u zich aanmelden voor deze rubriek wat u kweekt, en u wilt wel op de lijst staan, 
meld u dan aan via het onderstaande  formulier Kweker Van. U vult het formulier in, slaat het op als. 
Daarna stuurt u het formulier en of foto's per email als bijlage naar webbeheer@fugelwille.nl  

Magellaansijs lutino 

mailto:ringencommissaris@fugelwille.nl
mailto:ringencommissaris@fugelwille.nl
mailto:webbeheer@fugelwille.nl


Aanmeldingsformulier Kweker Van:

Voorletter

Tussenvoegsel

Achternaam

Woonplaats

E-mail

Wat voor soort kweek

u, per soort wat voor

kleur slag of soort

vogel.

Kweker van: wilt u zich aanmelden voor deze rubriek wat u kweekt, en u wilt wel op de

lijst staan, meld u dan aan via het aanmeldings formulier Kweker Van. U vult het

formulier in, slaat het op als. Daarna stuurt u het formulier en of foto's per email als

bijlage naar webbeheer@fugelwille.nl

Dan wordt uw Kweker Van binnen een aantal dagen verwerkt.
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NIEUWE WERKWIJZE RINGEN BESTELLEN 

Met ingang van 1 april 2022 gaat er veel veranderen in het bestellen, produceren en leveren van uw 

ringen. Binnenkort kunt u hier ook meer over lezen in Onze Vogels.   

Wat gaat er veranderen?  

Ten eerste zal per 1 april, de datum vanaf wanneer de ringen voor kweekseizoen 2023 besteld 

kunnen worden, de Bond stoppen met het in eigen beheer produceren van de ringen. Dit om 

bedrijfseconomische- en moderniseringsredenen en om zo aan de veranderende vraag van de leden 

te voldoen.     

Ten tweede verandert de bestelwijze. 

Steeds vaker vragen leden om een meer bij de huidige tijd passende wijze van bestellen. Men wil als 

kweker graag rechtstreeks kunnen bestellen, betalen en de ringen direct thuisbezorgd krijgen. Dit 

ook met een kortere doorlooptijd dan nu het geval. Vanaf 1 april 2022 zal ieder individueel lid zelf in 

kunnen loggen, bestellen en betalen in een algemene webwinkel.    

Ten derde wijzigt de aflevering van de ringen. 

De bestelde ringen worden direct naar het opgegeven adres van de besteller verzonden. Ook 

ontvangt de besteller een mail met daarin gegevens om de status van de bestelling te volgen. 

Vanwege internationale afspraken zullen ringen na 1 oktober geleverd mogen worden, maar de 

daarna bestelde ringen zullen binnen een maand worden geleverd. Hiermee vervallen dus de 

bestelrondes. Wel blijft de mogelijkheid bestaan om een spoedbestelling te plaatsen, waarvan de 

doorlooptijd ong. 14 dagen bedraagt.    

Voor vragen over ringen, ringmaten en hoe om te gaan met het nieuwe bestelsysteem kunt u zich 

nog altijd richten tot de Ringencommissaris. In maart zal er vanuit de NBvV een uitgebreide 

handleiding worden gepubliceerd. 
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Deze ringmaten zijn een indicatie en zijn niet voorgeschreven.  
Vindt u de vogel niet die u zoekt, kijk dan op vogelindex.nl 
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. 
De ringmaten voor de zogenaamde beschermde vogels zijn wel voorgeschreven.  
Deze ringmaten vindt u hier  (PDF bestand) 

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.  

RINGMATEN
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4,3 mm 
Kleine grasparkieten, kleine baardvogels, Pagode spreeuwen en lijs ters 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 gelij ke 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.  
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