
  

2 INSCRIPTIE RINGEN + TARSUS RING 
 

 

 

2 tekens - Twee ringen (een aan elke tarsus) elk met een cijfer of een letter en een 

kleine kleurring (tarsus).1 
 

2 INSCRIPTIE RINGEN + TARSUS RING - RECHTS 

  
 

BRR-B9Y4  (Below/Beneden Right Red – Black 9 Yellow 4) 
 

 

2 INSCRIPTIE RINGEN + TARSUS RING - LINKS 

   
 

BLG-WURT (Below/Beneden Left Green  White U  Red T) 
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T 



 
  

ALGEMEEN2 

Vogels worden geringd met twee gegraveerde ringen (cijfers en letters mogelijk) in 

combinatie met een kleine egale ring (marker) en een metalen ring. Aan beide tarsi 

zit een gegraveerde ring, direct bovenop één van deze ringen zit een kleine kleurring. 

De metalen VT-ring zit aan een van de tibia. (VT-ring is een metalen ring met unieke 

code). Er zitten dus altijd twee ringen (kleine kleurring en letter-ring) op elkaar op 

één van de tarsi! 

 

KORTE NOTATIE KLEURRINGCOMBINATIE 

De codering bestaat uit acht opvolgende elementen: 

1. kleine egale kleurring zit op tarsus (altijd B van Beneden) 

2. positie kleine egale kleurring (L of R) 

3. kleurcode kleine egale kleurring (1 letter per ring) 

4. een verbindingsstreepje ("-") 

5. kleurcode linker letter-ring (1 letter per ring) 

6. teken op linker ring (1 teken per ring) 

7. kleurcode rechter letter-ring (1 letter per ring) 

 

Below Left / Beneden Links  of Below Right / Beneden Rechts 

BL… gevolgd door kleur van de marker … en gevolgd door de inscriptieringen 

BR… gevolgd door kleur van de marker, … en gevolgd door de inscriptieringen 

 

 

MOGELIJKE KLEUREN KLEINE RING 
(‘MARKER’) 

 

kleur code 

geel Y 

groen G 

rood R 

lichtblauw (Pale blue) P 

zwart B 

 
 

MOGELIJKE KLEURCOMBINATIES LETTER-
RINGEN 

 

basiskleur inscriptiekleur code 

oranje zwart O  

geel zwart Y  

wit zwart W  

groen wit G  

blauw (cyaan) wit C  

rood wit R  

zwart wit B 
 

 

MOGELIJKE INSCRIPTIES LETTER-RINGEN 

Er worden 23 verschillende inscripties gebruikt voor de ringen op de tarsus. 

Hieronder vallen de cijfers 0 t/m 9 en de letters  

A, C, E, H, J, L, N, P, S, T, U, X, Y. 
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