INFORMATIE RASGEBONDEN EUROPASHOW
AFWIJKINGEN
De regelgeving van de Entente gaat voor het Nederlandse tentoonstellingsreglement en
Nederlandse keursysteem. Je kan stellen dat er sprake is van een show in een show met
eigen regelgeving zoals keuren volgens de Europese standaard, ook al lijkt dat ras gewoon
onderdeel te zijn van de show.
Aandachtspunt: voor een rasgebonden Europashow moet per dier € 0,50 worden
afgedragen aan de Entente. Dat is ook de reden dat er vaak internationale shows worden
gehouden, dan gelden de regels van de Entente niet en maar krijgt de club ook geen
medailles van de Entente. Voor deze internationale shows mag u bij de vraag
(T)entoonstelling GEEN S invullen (zie afbeelding hieronder).
SIERDUIVEN

Bij de sierduiven is er geen enkele afwijking. Eventueel kunnen de gewone
beoordelingskaarten worden gebruikt. Het is wel mooier om de tekst ‘Rasgebonden
Europashow’ boven de kaart te zetten in plaats van de standaardtekst ‘Tentoonstelling’ door
het per keurmeester af te drukken en bij de vraag (T)entoonstelling een S in te vullen.
Vergeet niet de naam van het wordbestand uit te breiden met eeshow en de naam van de
keurmeester.

ALLE KLN-DIERGROEPEN BEHALVE KONIJNEN

Bij deze diergroepen kunt u de gewone kaart niet gebruiken. De Europese kaart wordt
afgedrukt door bij de vraag (T)entoonstelling een S in te vullen. Zie de afbeelding hierboven.
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Het beste is om deze kaarten per keurmeester af te drukken. Vergeet niet de naam van het
wordbestand uit te breiden met eeshow en naam van de keurmeester.
Verder zijn er geen afwijkingen.
KONIJNEN

Door de volgende afwijkingen is er een apart onderdeel Rasgebonden Europashow voor
konijnen noodzakelijk:
 het Nederlands puntensysteem wijkt af van het Europese systeem dat nagenoeg gelijk is
aan wat nu bij de hoenders wordt gebruikt (96 – 96,5 is F). Dit geldt ook voor cavia’s en
kleine knaagdieren.;
 de Nederlandse beoordelingskaart wijkt af van de Europese indeling (gewicht is de 2e
positie);
 daarnaast kennen de Europese (en Duitse) shows niet alleen enkele nummers maar o.a.
ook viertallen (mo/vo/mj/vj).
97 – 100 punten:
96 – 96,5 punten:
94 – 95,5 punten:
92 – 93,5 punten:
90 – 91,5 punten:
< 90 punten:

V (Vorzüglich)
HV (Hervorragend)
SG (Sehr Gut)
G (Gut)
B (Befriedigend)
NB (Nicht Befriedigend)

INVOEREN KONIJNEN
INVOEREN VIERTALLEN

De viertallen worden als enkele nummers ingevoerd met als klasse ‘Viertal’ ongeacht het
geslacht. Het geslacht en leeftijd wordt achter het oormerk ingevuld met spatie en dan:
 A10
(Ram oud)
 A01
(Voedster oud)
 J10
(Ram jong)
 J01
(Voedster jong)
Voorbeeld merk: 4DQ-521 A10
Geen punten gebruiken, deze codering moet exact drie tekens lang zijn.
Een inzender kan meerdere viertallen invullen. Elk viertal markeert u met F10 (zie afbeelding
hieronder) bijvoorbeeld het 1e viertal met 1, het 2e met 2 etc.
Werkt u met collecties dan kunnen viertallen niet onder een algemene collectie vallen!
Eigenlijk is een viertal een collectie op zich. Bedenk dan voor de viertallen een codering die
niet in strijd is met uw collectiesysteem of andersom.
Verder zijn er geen bijzonderheden bij het invoeren van enkele dieren en viertallen.
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UITWERKEN VAN DE RASGEBONDEN EUROPASHOW KONIJNEN
In het hoofdmenu van EW-Show staat vermeld “Rasgebonden Europashow konijnen” met de
volgende keuzes:
1. Controle 4-tallen
2. Toegekende kooinummers rangschikken
3. Keurmeesters invoeren elke 1 op ... dieren
4. Beoordelingskaarten EE-stijl
5. Herrekenen punten naar EE-predikaat
6. Catalogus met totaal 4tal
7. Keurmeestersopgave per ras/kleur
8. Kaart met punten 4tallen
Dit moet u stap voor stap in deze volgorde toepassen.
Nummer 4 Herrekenen punten naar EE-predikaat kan ook voor andere KLN-diergroepen
worden gebruikt! Zet dan wel voor in de catalogus of bij het ras een tabel met de
Nederlandse en Duitse verklaring.
Maak bij 2 en 4 altijd eerst een backup uit voorzorg.
AD 1 CONTROLE 4-TALLEN

Hier wordt gecontroleerd of de viertallen compleet zijn, alle vier de geslachten bevatten etc.
Het kan onbeperkt tijdens het invoeren worden gedaan. Het beste is om elke dag na het
invoeren deze gelijk te doen zodat u weet dat wat is ingevoerd ook klopt.
Deze controle moet altijd voor het toekennen van kooinummers worden gedaan.
AD 2 TOEGEKENDE KOOINUMMERS RANGSCHIKKEN

Het is de bedoeling dat na het nummeren de viertallen in de juiste volgorde (mo/vo/mj/vj) in
de catalogus komen te staan. Dat doet u met dit onderdeel. Selecteer aan het blok van
rassen waarin de viertallen voorkomen.
AD 3 KEURMEESTERS INVOEREN ELKE 1 OP ... DIEREN

Bij Europese keuringen is het gebruikelijk dat de klassen door 4 keurmeesters om en om
worden beoordeeld. Kooi 1 door A, kooi 2 door B, kooi 3 door C, kooi 4 door D, kooi 5 weer
door A etc.
Bij deze speciale manier van koppelen van keurmeesters aan de dieren kunt u dat invoeren.
Bij A is dan 1 het 1e kooinummer t/m de laatste in de klasse, bij B is het 1e kooinummer 2!!!
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Dit staat ook in het menu bij keurmeesters onder tentoonstelling.
AD 4 BEOORDELINGSKAARTEN EE-STIJL

U kunt niet de gewone beoordelingskaarten gebruiken omdat in Nederland positie 1 en 2
zijn verwisseld ten opzichte van de Europese kaart. Ook komt er dan het kopje
“Rasgebonden Europashow” boven te staan. U moet dan bij de gewone kaarten de
betreffende keurmeesters uit het bestand verwijderen of die kaarten weggooien.
Bij dit onderdeel kunt u per keurmeester de juiste kaarten uitdraaien met een aangepaste
kop (Rasgebonden Europashow).
AD 5 HERREKENEN PUNTEN NAAR EE-PREDIKAAT

De punten worden op de normale manier ingevoerd bij tentoonstelling / invoeren punten.
Alleen de tekst van het predikaat klopt niet. Daar moet u niet op letten. Geef de mensen die
de predikaten invoeren instructie dat dat zij de punten invoeren (en 1e, 2e, etc) en verder
niets veranderen.
Deze optie kan ook voor de andere KLN-groepen worden gebruikt om het predikaat om te
zetten naar Duitstalige predikaten.
Geef de range van de rassen op en het programma doet de rest. 1F wordt dan 1HV
Dit is het Europese systeem:
Punten
Predikaat
97 – 100 punten:
V (Vorzüglich)
96 – 96,5 punten:
HV (Hervorragend)
94 – 95,5 punten:
SG (Sehr Gut)
92 – 93,5 punten:
G (Gut)
90 – 91,5 punten:
B (Befriedigend)
< 90 punten:
NB (Nicht Befriedigend)

Minimum punten in EW-Show
97
96
94
92
90
0

AD 6 CATALOGUS MET TOTAAL 4TAL

De catalogus is een normale catalogus met als extra een totaal van de punten van het viertal.
Model 3 is het meest geschikt hiervoor omdat de telling hier goed zichtbaar is.
U ziet het gelijk het waarom als u het niet doet, maar u moet keurmeester afdrukken met
nee beantwoorden.
<Dit geldt voor alle diergroepen> Boven het ras kunt u allerlei informatie van de speciaalclub
etc. toevoegen. Maak in ieder geval een lijstje met Europameisters en Europachampions en
informatie van de speciaalclub. U kunt hier (of vooraan in de catalogus) een aparte lijst van
keurmeesters invoegen (zie volgend punt).
U hoeft dat niet in een kolom te doen. Ga achter een dier staan, druk meerdere keren op
Enter (eventueel tekst typen begin/eind). Selecteer die regels en dan bij paginaweergave
1 kolom selecteren.
Euromeister en Eurochampion kan ook bij het kooinummer worden vermeld:
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Trek het bovenste driehoekje naar links (naar 0.75 inspringen) , type EM of EC en druk op
tab.
Zet u het inspringen op 0.5, dan past daar alleen een klein lettertype bij (5 of 6 punten) bij.
AD 7 KEURMEESTERSOPGAVE PER RAS/KLEUR

Dit is een vervanging voor de gewone keurmeesterlijst bij keuren 1 op x dieren.
Het is duidelijker als u deze keurmeesters uit de gewone lijst haalt.
U kunt dit lijstje vooraan bij de andere keurmeesters zetten maar ook bij de dieren boven
het ras.
AD 8 KEURMEESTERSOPGAVE PER RAS/KLEUR

Dit is een kaart (formaat beoordelingskaart 3 naast elkaar -> papier blanco
beoordelingskaarten) met info en punten(totaal) van het viertal. Het wordt achteraf na de
keuring aangemaakt. Daarom staat ook de naam van de inzender er op.
U kunt deze boven de 1e kooi hangen.
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