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EW-SHOW – INFORMATIE UPDATE 2021.3 

D.D. 21 OKTOBER 2021 

 

De update van 2021 pas installeren wanneer u de licentie voor het jaar 2021 hebt 

ontvangen. 

U kunt altijd een update installeren ook zal bent u volop met de show bezig. Het is zelfs 

raadzaam om dat te doen. 

WIJZIGINGEN 

Tentoonstelling 

Bij de afhaalkaart voor één inzender werd de inzenderscode getest op bestaan met de 

inhoud van het veld erboven, waardoor de invoer altijd werd geweigerd. 

 

Ereprijzen 

Bij invoeren EP bij het basisbestand kwam er in sommige situaties bij diergroep en soort 

ereprijs een 0 te staan i.p.v. de code bij de vorige ingevoerde ereprijs. 

Op de lijst voor uitgifte van de EP aan de inzender werd het bondsnummer dubbel afgedrukt. 

 

Overige instellingen show / Animal Office 

Er is een nieuwe instelling “Gebruikt u Animal Office”. 

Dit is voor gebruik van de kleuren van de (dwerg)hoenders. In EW-Show wordt bij de 

dwerghoenders de lijst van de grote hoenders gebruikt. Animal Office gebruikt bij de 

dwerghoenders een afzonderlijke lijst met de bij de invoer gebruikte kleuren. Door de 

instelling op Ja te zetten kunt u na import vanuit Animal Office bij de dwerghoenders nog 

een kleur aanpassen. 

 

Zet deze instelling niet op Ja wanneer u Animal Office niet de actieve show gebruikt! U krijgt 

anders bij het invoeren van een dwerghoender  geen kleuren te zien. 

NIEUWE ZAKEN DIE IN BEHANDELING ZIJN 

In een van de volgende updates zal import vanuit Animal Office worden gerealiseerd. 

 

Animal Office is een inschrijfmodule waarmee eenvoudig kan worden ingeschreven op 

kleindiertentoonstellingen via het internet. Het ondersteunt het inschrijven van alle erkende 

diergroepen van Kleindierliefhebbers Nederland KLN en de Nederlandse Bond van 

Sierduifliefhebbersverenigingen NBS. 

 

Voor meer informatie zie: https://www.animaloffice.net/nl/nl/over-animal-office 

  

Vooral voor grotere shows is dit een uitkomst. Ook de papieren en via e-mail ontvangen 

inschrijvingen moeten dan door de (diergroep)secretaris in Animal Office worden ingevoerd. 
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Alle ras-, kleurbestanden etc. van EW-Show worden dan vervangen door die van Animal 

Office. 


