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EW-SHOW – INFORMATIE UPDATE 2020.1 

D.D. 14 JULI 2020 

 

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

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

 

WIJZIGINGEN 

 

Algemeen 

Er werden veel instellingen opgeslagen in het centrale bestand dat o.a. voor het 

openingsmenu van de beschikbare shows wordt gebruikt. Met ingang van deze versie 

worden veel van deze instelling nu bij de show zelf opgeslagen. In het centrale bestand 

wordt nu alleen de letter, naam van de show en het showjaar bijgehouden. 

Het is belangrijk dat u nu alle shows even opent zodat het kan worden omgezet. Bij de shows 

die nog niet zijn aangepast, staat dan achter het jaartal “Conversie!”. 

 
 

Stambestanden (rassen, variëteiten, kleuren en klassen) 

Bij veel diergroepen is nu de 2e naam in het Duits ingevuld. Niet bij de konijnen (vanwege de 

verschillen tussen de Nederlandse en Europese klasse), de cavia’s en de kleine knaagdieren. 

Bij de hoenders is de 2e naam ingevuld, bij de sier- en watervogels beperkt. Ook bij de 

sierduiven zijn ze bijna alle ingevuld voor zover ze bij de EE zijn erkend. U kunt nu voor de 

gehele show of een of meer rassen een tweetalige catalogus aanmaken bij een Europese of 

internationale show (veren/sierduiven). 

Tijdens het invoeren van de dieren ziet u alleen de Nederlandse benaming, de 2e naam 

wordt alleen bij enkele overzichten (catalogus, afhaalkaart en labels) gebruikt. 

 

Bij de sierduiven is nog meer veranderd. In de catalogus (en de rassen/kleurenlijst van de 

NBS) werden bij de rassen de termen gekapt/ongekapt en bont gebruikt. In de 

standaardbeschrijving van een ras worden daarentegen de termen schelpkap (Rundkappe) 

en puntkap (spitzkappig) gebruikt en bij bont de termen kropperbont (geherzt) en (gewoon) 
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bont (gescheckt). U ziet dat deze in het Duits verschillende vertalingen hebben, waardoor ik 

nu genoodzaakt ben bij de variëteiten de benamingen schelpkap/puntkap en 

kropperbont/bont te gebruiken. 

Bij de bonte kleuren moet u nu bij de variëteit de juiste bontvariëteit selecteren en dan de 

enkele kleur. Ik heb namelijk bij de kleuren alle bonte kleuren verwijderd waardoor de 

kleurenlijst een beetje korter is geworden. Dat is ook makkelijker omdat veel rassen bont in 

alle kleuren is toegestaan. 

Er zijn enkele rassen met bonten waarbij die alleen als kleur “Bont” zonder verdere 

toevoeging moeten worden ingeschreven. Ik heb op mijn website een aanvulling op de NBS 

rassen- en kleurlijst gezet. U kunt in EW-Show bij rassen deze lijst ook uitprinten. 

 

Omdat zelfs duivenspecialisten niet alles kunnen weten, heb ik bij de rassen een notieveld 

toegevoegd waarin staat welk soort kap en bont bij het ras van toepassing is. Tijdens het 

invoeren van dieren kunt u met de nieuwe toets F3 de inhoud van dat veld bekijken na het 

invoeren van het ras. Bij een aantal duivenrassen is een variëteit een verplicht veld. Bij de F3 

toets ziet u nu ook welke variëteiten dat zijn. 

 

Tentoonstelling 

Bij het invoerscherm is nu de F3 toets bijgekomen om de inhoud van het notitieveld bij het 

ras te tonen. Is deze leeg dan komt de tekst <<Leeg>> op het scherm. 

 
 

Ook heeft de F10 toets voor collecties een andere werking gekregen. Standaard was dat 

altijd een “*”. Dat is nu een “1” geworden en het onthoud de laatst gebruikte teken van een 

dier dat bij een collectie hoort. Heeft u een keer “2” gebruikt voor de 2e collectie, dan komt 

de F10 toets met een “2” en niet de standaardwaarde.  
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Verder werd bij het wijzigen van een inschrijving de kleur niet direct getoond in het rechter 

deel van het scherm. Dat is nu hersteld. 

Wilt u een ander teken gebruiken dan kunt u dat hier wijzigen: 

 
 

Bij de inzender waarbij in het veld land een landcode is ingevuld die een Duitse taalcode 

heeft, wordt nu bij de afhaalkaart, naast de vaste teksten in het Duits, nu automatisch de 2e 

naam (Duits) afgedrukt als die bij het ras etc. is ingevuld. Dit gebeurt nu ook bij de labels. Dat 

is voor de buitenlandse inzenders uit de omringende landen (veelal Duitstalig) een stuk 

duidelijker. 

 

Scherm landen (hoofdmenu Rassen etc. / Landen): 
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Bij de catalogus is nu model 4 (gebaseerd op model 3) toegevoegd voor de tweetalige 

catalogus. Bij de andere modellen is dat niet mogelijk. De ras- en kleurbenamingen nemen 

nu twee regels in beslag (Nederlands en Duits) waarbij de 2e naam in een iets kleiner 

lettertype wordt afgedrukt. Wanneer tussendoor de klasse wijzigt, wordt daarvoor maar één 

regel gebruikt (met een “/” ertussen). 

 

Op verzoek is het bij de keurlijst van een gezamenlijke (verenigings)tentoonstelling nu 

mogelijk om van 16 in plaats van 8 verenigingen (verdeeld over twee invoerschermen)  een 

letter op de keurlijst te zetten zodat de keurmeester daarmee de prijzen van elke vereniging 

kan uitzoeken. 

 

Beheer en instellingen 

Ik hou nu de lijsten van de stamgegevens van de rassen, variëteiten, kleuren, klassen, 

keurmeesters, verenigingen, almanak in Excel bij en importeer ze dan in EW-Show. In Excel is 

het namelijk veel handiger om ze aan te passen. 

U kunt dat ook doen wanneer u veel wijzigingen wilt aanbrengen (bijvoorbeeld de krielen bij 

de grote hoenders).  

U begint met het eerst exporteren naar Excel van de betreffende lijst.  

 

  
Dan bewerkt u de lijst naar eigen behoefte. U moet daarbij wel letten dat: 

• u dezelfde kolommen heeft als het originele exportbestand; 

• de codes bij een diergroep niet dubbel voorkomen, want bij het importeren wordt daar 

niet opgelet. 

 

Daarna importeert u ze hier: 
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Ze staan dan nog niet bij de show zelf maar in deze map: C:\EW-Show\Data. 

U krijgt ze in uw show door, net als bij een jaarafsluiting, de nieuwe codebestanden in te 

lezen: 

 
 

Samenvattend: 

• eerst exporten; 

• bewerken; 

• importeren in EW-Show; 

• en tot slot inlezen nieuwe codebestanden. 

 

Overig: 

 
Bij F1 kon u in het verleden de Duitse taal voor vaste teksten op keurlijst, afhaalkaarten etc. 

aan- en uitzetten. Dit is er niet meer en staat nu automatisch aan. 

 

 

 


