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EW-SHOW – INFORMATIE UPDATE 2018.1.1 D.D. 2 OKTOBER 

2018 

 

U moet deze update installeren wanneer u gestart bent met EW-Show Windowsversie. 

WIJZIGINGEN 

 

De omzettingsinstructie van Dos naar Windows is aangepast. 

Ik was, eerlijk gezegd, vergeten dat behalve bij EP basisbestand ook in het 

keurmeestersbestand de diergroepen worden gebruikt (voor de bevoegdheden). Handmatig 

aanpassen van de bevoegdheden kan lastig zijn. Het beste is om alle keurmeesters in te 

lezen bij: 

 

 
Dan heeft u ook de meest actuele adresgegevens. 

 

De oude inleesbestanden van rassen e.d. in de map C:\EW-Show\Data, waarvan de naam 

begon met een “A”, worden nu bij het opstarten verwijderd. 

 

Bij het inlezen van nieuwe keurmeesters werd een verouderd bestand dat begon met de 

letter “A” ingelezen. Dat is nu hersteld. 

U kunt de keurmeesters opnieuw inlezen zolang u geen kooinummers hebt gekoppeld aan 

een keurmeester. 

 

In het incassobestand bleek er nog een datumveld te zijn met een verkeerde datumnotatie. 
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Bij het toekennen van de kooinummers is de tijdelijke volgorde, die wordt gebruikt voor het 

toekennen, aangepast zodat het goed gaat met volgorde trio’s en ook de bij elkaar horende 

viertallen nu bij elkaar blijven. 

 

Bij bladeren inschrijvingen en catalogus in volgorde van kooinummers wordt nu begonnen 

met een nieuw bladerscherm waarin ook info van de showgroep staat. Ik merkte zelf dat het 

verwarrend kon zijn, wanneer die info niet werd getoond, als na watervogels opeens weer 

konijnen in beeld kwamen. Nu is het duidelijk dat deze bij een andere showgroep thuis 

horen. 

 

Bij het inlezen van de almanak is de 1e vraag wat verduidelijkt. 

Wanneer u deze vraag “Diergroepcode 01-18 bij alle EP, ook eigen EP,  verwijderen (j/n)?” 

met Ja beantwoord, worden alle diergroepcodes verwijderd.  

Bij het onderdeel ereprijzen is het mogelijk om helemaal geen diergroepcodes te gebruiken.  

Er zijn namelijk verenigingen die dat handiger vinden. De keurmeester krijgt dan geen 

afzonderlijke lijsten per diergroep meer.  Ook bij het toewijzen van EP aan keurmeesters 

hoeft dan niet meer te worden gecontroleerd of de juiste diergroep wordt gebruikt of juist 

ingevuld moet worden. 

 

Bij de kleuren zijn Goud blauwgezoomd en Goud zwartgezoomd bij de hoenders toegevoegd. 

Bij gedomesticeerde watervogels is de nieuw erkende kleur “Eksterbont parelgrijs” 

toegevoegd en bij de oorspronkelijke duiven de nieuw erkende kleur “Wildkleur agaat”. 

Deze zijn eerst zichtbaar na inlezen nieuwe codebestanden (zie plaatje hiervoor). Dat is 

alleen mogelijk wanneer het catalogusbestand leeg is. 


