
20. Ringen 
 
Kippen die u voor uw eigen plezier in uw hokken heeft, hoeft u 
niet met een pootring te ringen.  
Als u kippen fokt om daarmee naar kleindiertentoonstellingen 
te gaan, moet u deze dieren wel ringen.  
 
Dieren zonder in Nederland erkende ringen worden niet op 
tentoonstellingen toegelaten. De ring moet van de juiste maat 
zijn, zodat deze bij volwassen dieren niet meer afschuifbaar is. 
Dieren met afschuifbare ringen worden gediskwalificeerd.  
Het Ringenbureau van KLN (Kleindier Liefhebbers Nederland) 
levert deze ringen.  
U kunt als individueel persoon rechtstreeks ringen bestellen bij 
KLN. 
U moet dan vooraf goed informeren hoe u dat moet doen en welke maat ringen u nodig heeft. Deze 
maat is afhankelijk van het ras dat u hebt.  
Kijk goed op de ringenlijst op de KLN-website (www.kleindierliefhebbers.nl) of op Kleindierplaza onder 
FK (www.kleindierplaza.nl). 
Let er op dat bij de meeste rassen de hanen en de hennen een verschillende maat ring nodig hebben!  
 
U kunt als lid van een kleindiervereniging ook rechtstreeks ringen bestellen bij KLN. U kunt ook 
digitaal bestellen via de website van KLN. U geeft dan ook uw fokkersnummer (zie bij 
‘Kleindierenliefhebberij’) op. Als geregistreerd lid en fokker krijgt u korting op de ringenprijs. 
Let goed op de maat van uw ringen (zie hierboven). 
 
U kunt als lid van een kleindiervereniging ook ringen bestellen via de ringencommissaris van uw 
vereniging. Hij bestelt dan collectief ringen voor leden van de vereniging. Kent u niet de goede weg of 
bent u niet zeker van de maat van de ringen, bestel dan via de ringencommissaris. Hij kent het 
klappen van de zweep.  
 
Het bestellen van de ringen moet u op tijd doen. De levertijd kan wel twee weken bedragen. Bestelt u 
te laat, dan loopt u het risico dat u de ringen niet meer om de poten van de dieren kunt schuiven. 
De dieren zijn zo ver gegroeid dat de poten daarvoor te dik zijn geworden.  
Hoe weet u nu wanneer u de dieren kunt ringen en de poten nog niet te dik zijn, maar ook niet te dun. 
Dit is een kwestie van ervaring. Weet u het niet zeker, informeer dan voor de zekerheid bij een fokker 
van hetzelfde ras, bijvoorbeeld de fokker waar u de dieren heeft gekocht. Er zijn rassen waarbij de 
jonge dieren op een leeftijd van 8 weken geringd moeten worden. Er zijn ook rassen waarbij u moet 
wachten tot de jonge dieren 12 weken oud zijn.  
 
Als u ruim van te voren het juiste aantal ringen gaat bestellen, weet u soms nog niet hoeveel hanen en 
hennen u hebt bij uw kuikens. In dit geval is het belangrijk op voorhand van zowel de hennen- als de 
hanenringen enkele exemplaren meer te bestellen. U hebt dan zekerheid. 
 
Dan komt het moment dat u voor het eerst uw jonge dieren gaat ringen. 
U pakt hiervoor het jonge dier in uw linkerhand en drukt met de vingers van deze hand de drie lange 
voortenen van de poot tegen elkaar aan. U schuift dan de ring met de rechterhand gemakkelijk over 
de drie tenen tegelijk. 
De achterteen wijst altijd al naar achter. Als u de ring over de drie tenen schuift drukt u vanzelf de 
achterteen plat tegen het loopbeen van de poot. De ring schuift dan makkelijk over de achterteen. 
Daarna komt de achterteen weer vrij van het loopbeen en belemmert de ring om af te schuiven. 
 

 
 

Het omschuiven van de pootring 



 
Bent u de eerste keer wat onzeker, vraag dan een ervaren fokker u het ringen een paar keer voor te 
doen.  
Controleer nog wel regelmatig of alle dieren hun ring om hebben. Zo niet, dan moet u de ring weer 
opzoeken in het strooisel, enige dagen of een week wachten (want de poot was nog te dun) en dan 
opnieuw ringen. 
Zorg er bij de hanen voor dat u de ring ook over de sporen aan de poten schuift. Sporen zijn de 
doornvormige uitsteeksels op de poten van hanen. Het is beter dat de ring boven de spoor blijft zitten 
dan er onder, omdat op deze plek de poot wel eens wat extra dik wil worden. De ring kan dan de poot 
afknellen.  
Er is geen vaste afspraak om welke poot u de ring moet schuiven. Meestal wordt de rechterpoot 
geringd. 
Verder moet u de ring ondersteboven (op de kop) aan de poot schuiven. Dit betekent dat als u de kip 
vasthoudt zoals hierboven beschreven, u het nummer goed kunt lezen. Dit is handig voor de 
keurmeesters op de tentoonstellingen. Ringt u niet op deze manier, dan moet iedereen die het 
ringnummer wil lezen, de kip op de kop houden. Dit is onhandig.  
Het is verstandig het ringenbriefje met de verkregen ringnummers te bewaren. Later in het seizoen 
moet u deze ringnummers invullen op het formulier voor het inenten van de dieren. Hebt u dit 
ringenbriefje niet meer, dan moet u van alle dieren de ringnummers weer gaan lezen en noteren.  
 


