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EW-SHOW – INFORMATIE UPDATE 2019.4 

D.D. 12 DECEMBER 2019 

 

U mag deze update pas installeren als u de licentiegegevens 2019 hebt ontvangen. 

 

WIJZIGINGEN 

 

Tentoonstelling 

Er is onder Tentoonstelling/Inschrijvingen zowel bij  “Aantallen op het scherm bekijken” als 

bij “Overzichten van aantallen, kooienlijst etc.” een nieuw overzicht toegevoegd namelijk 

“Totalen diergroepen per showgroep”. Voor elke showgroep worden alleen de totalen per 

diergroep vermeld. Dit korte overzicht is vooral handig voor open en nationale 

tentoonstellingen. 

 

Ereprijzen 

Het overzicht bij “Speciale overzichten voor verenigingen en bonden” is aangepast. Nu 

worden bij de bonden KLN (1398) en NBS (1399) ook de aantallen en het geldbedrag geteld. 

Dit overzicht is gekoppeld aan de “Almanak” die vrijwel door iedere open en nationale 

tentoonstelling wordt ingelezen. U hoeft dan niet meer te tellen vanuit de 

catalogus/ereprijzenlijst. 

In 2020 zal dan het andere overzicht van alleen de bonden verdwijnen. 

 

Bij het door de keurmeester in te vullen ereprijzenlijst werd nog niet per soort ereprijs 

gecheckt of er sprake was van een andere diergroep t.o.v. de vorige regel. Dat is nu hersteld 

zodat er dan een nieuw tussenkopje wordt afgedrukt op de lijst. Dit speelt vooral bij de sier-, 

watervogels en oorspronkelijke duiven. 

 

Import almanak 

De prijzen van de NBS prov. tentoonstellingen staan niet goed in de Almanak. 

Bij de Rex etc. club was bij EP 2001 in EW-show de tekst van vorig jaar blijven staan. 

In de versie van de almanak die was ingelezen, was nog geen opgave van de Papillon Club 

ontvangen. Die is nu ingevoegd. 

Deze aanpassingen worden bij deze update niet automatisch verwerkt. U zult zelf de 

almanak moeten importeren. 

 

Rassenbestanden etc. 

Het invoeren van een nieuw ras was na de vorige update niet mogelijk door een 

foutmelding. Dat is nu hersteld. 
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Financieel 

Bij het overzicht “Historisch journaal” onder “Grootboekkaarten etc.” kwam een 

foutmelding. Dit is nu hersteld. 

KOPPEL OF PAAR? 

Veel tentoonstellingen weten niet altijd goed wat het verschil is tussen een koppel en een 

paar en bij welke diergroepen ze wel of juist niet zijn toegestaan. 

 

In het tentoonstellingsreglement is in paragraaf 5 (De inzending)  lid 2 (In te zenden 

nummers) opgesomd wat in één kooi bij elkaar mag worden gezet. Als u geen geschikte 

kooien hebt voor bijvoorbeeld een trio grote hoenders, mag u ze elk apart in een kooi zetten 

(dus een grote bak per trio). Heeft nog een groot voordeel want als ze niet goed aan elkaar 

zijn gewend of door de vreemde omgeving, kunnen ze elkaar ook niet beschadigen.  

Het is dan wel handig om daar op de afhaalkaart iets over te zeggen, want anders probeert 

de inzender ze toch in één kooi te proppen. 

 

In die paragraaf 5 lid 2 staat helemaal niets over paren, dus die mogen en niet worden 

gevraagd in het vraagprogramma en ook niet door u worden ingevoerd als een paar.  

Paren zijn twee dieren, man en vrouw, die gezamenlijk als paar één predikaat krijgen en 

alleen gezamenlijk als paar in aanmerking komen voor ereprijzen alleen voor paren. 

 

Er staat wel iets in die paragraaf over koppels. Koppels mogen alleen bij de oorspronkelijke 

watervogels en zijn twee dieren (man en vrouw) die om welzijnsredenen in één kooi worden 

gezet maar het blijven twee individuele dieren die elk individueel een predikaat krijgen en 

die elk individueel in aanmerking komen voor alle (hoofd)ereprijzen. 

 

Bij de gedomesticeerde watervogels, parkvogels, kleine siervogels mogen dus alleen 

individuele dieren worden ingeschreven en individueel worden gehuisvest omdat in dat 

artikel verder niets staat over het bij elkaar mogen zetten in één kooi bij deze diergroepen. 

De 1e zin in dat artikel ” Onder een nummer wordt in dit reglement verstaan één of meer 

dieren die in één kooi worden/zijn ondergebracht.” Is niets meer of minder dan een definitie 

van wat onder een nummer wordt verstaan. 

 

Koppels hoeven niet speciaal in het vraagprogramma te worden gevraagd zoals trio’s. Als 

iemand een koppel inschrijft bij de oorspronkelijke watervogels, bent u verplicht ze in één 

kooi te huisvesten. Voor koppels mag ook dezelfde kooimaat worden gebruikt als bij de 

individuele nummers! 

 

Wees alert, want ik zie een enkele keer een vraagprogramma waarin staat dat koppels ook 

bij andere diergroepen zoals siervogels en oorspronkelijke duiven mogen worden 

ingeschreven. Dat leidt onherroepelijk tot een terechte Dis voor de inzender! 


