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EW-SHOW – INFORMATIE UPDATE 2020.2 

D.D. 28 AUGUSTUS 2020 

 

Bij deze update zit nog niet de almanak voor het seizoen 2020/’21. Die komt bij de volgende 

update. 

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

 

Stambestand keurmeesters 

Helaas is er iets misgegaan met de keurmeestersgegevens. Ik had ze in Excel met de juiste 

kolomnamen maar de kolom postcode was achter de kolom plaats gekomen en dus ook fout 

ingelezen in EW-Show. 

Daarnaast is er ook een verhuizing verwerkt. 

 

U kunt ze hier opnieuw inlezen wanneer er geen dieren in het catalogusbestand staan. 

 
 

Wanneer er wel dieren in staan, dan kunt u ze hier inlezen: 
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Vaste teksten op afhaalkaart etc. 

De vaste teksten op de afhaalkaart, keurmeesterslijst en afgiftelijst voor ereprijzen zoals 

“Kooi” etc. worden nu ook in het Engels afgedrukt wanneer bij de inzender/keurmeester 

een landcode is opgegeven waar de Engelse taal aan is gekoppeld. 

 

 
 

 
 

 
 

Dit is voor toekomstig gebruik bij cavia’s omdat daar bij de rassen en kleuren geen 

duitstalige 2e namen maar engelstalige komen. 

 

Kleuren bij cavia’s 

Aan de hand van op internet gevonden catalogi van caviashows zijn er een aantal kleuren 

toegevoegd die in Nederland werden geshowd. 
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Bij cavia’s is iedere combinatie van erkende kleuren en erkende tekeningsvormen e.d. 

toegestaan. Dat is ook de reden dat bij cavia’s geen AOC-klasse voorkomt. 

Het heeft ook geen nut om de bijna oneindige lijst van mogelijke combinaties op te nemen 

wanneer dat niet wordt gefokt. 

 

F12 toets voor mailscherm openen 

Met de F12 toets kan bij inzenders/medewerkers/keurmeesters, wanneer u iemand op het 

scherm heeft met een mailadres in het bestand, vanuit EW-Show uw mailprogramma 

opstarten waarbij dan het mailadres al is ingevuld (en eventuele CC/BCC die u bij de 

gebruikersinstellingen hebt opgegeven). Dat ging helaas bij Outlook (na Microsoft updates) 

niet goed meer. Dat is nu hersteld. 

 

Menu Beheer en instellingen 

Het tussenmenu Instellingen is weggehaald zodat u nu de menu’s van de show- en 

gebruikersinstellingen direct ziet. 

 

 
 

Backup 

Dit is uitgebreid met: 

• Kopiëren tekstmap 

• Kopiëren essentiële bestanden in de hoofdmap (info shows, licentie, logo’s met JPG 

formaat, beeldinstellingen en gebruikersinstellingen) 

Deze opties zijn toegevoegd in geval uw computer crasht of gestolen wordt. 

Als u elke keer na het werken in EW-Show een backup van alle shows maakt en de 

tekstmap en essentiële bestanden kopieert naar een USB stick of externe harde schijf dan 

heeft u alle gegevens die nodig zijn om de situatie te herstellen. 
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