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EW-SHOW – INFORMATIE UPDATE 2022.1 VERSIE 2 

D.D. 23 JUNI 2022 

 

U mag deze update pas installeren wanneer u de licentiegegevens voor 2022 heeft 

ontvangen. 

 

In dit document treft u aan het einde ook informatie aan van Animal Office (Wierd de Boer) 

in verband met het ondersteunen ervan door EW-Show middels een specifieke 

importfunctie. 

WIJZIGINGEN 

Inzenders 

Bij het aanmaken van een nieuwe inzender wordt nu automatisch een BIC (nodig voor 

incasso e.d.) ingevuld na het invullen van een IBAN nummer. 

 

Klassen 

Het aantal klassen is uitgebreid van 9 naar 99 (twee posities) in verband met de toename 

van het aantal klassen bij enkele diergroepen (zie hieronder). Bij de konijnen is nu ook 

ruimte om behalve de klassen voor de tentoonstelling ook de klassen van de 

jongdierenkeuring (A/B/C) naast elkaar erin te zetten. Dat kon eerder namelijk niet. 

 

Bij instellingen van de show staan instellingen waarbij kan worden opgegeven in welke 

klasse de Züchtgruppe zit en in welke klasse de koppels watervogels zitten. Bij de 

oorspronkelijke en de gedomesticeerde moeten ze wel beide dezelfde code hebben (in de 

nieuwe klasse-indeling is dat 7). Bij het openen van een show wordt dat gecontroleerd. 

 

Verder heeft de uitbreiding ook consequenties voor schermen waar een klasse moet worden 

opgegeven zoals hier bij overzicht beste kwartet (2 cijfers gescheiden door een komma gelijk 

aan de diergroepen): 
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Wanneer u de nieuwe klasse-indeling gaat gebruiken, is de klasse niet veelal code 1/2/3/4 

maar dan 1/2/3/4/5/6! 

 

Hier kunt u de klassen opgeven voor viertallen bij de EE-klasse en koppels watervogels. Deze 

instellingen worden her en der in de achtergrond gebruikt. Zorg dat ze juist zijn. 

 
 

Beoordelingskaarten sierduiven 

Vanaf versie 2022.1 wordt het NBS logo op de beoordelingskaart afgedrukt. 

 

Ereprijzen 

Er kan nu een xml-betaalbestand worden aangemaakt voor uitbetaling van de gewonnen en 

door de show uit te betalen geldprijzen. Dat scheelt enorm veel gesleep met kleingeld (en 

gedoe met het tijdig bestellen bij een bank). Ook heeft het nu met corona een niet 

onbelangrijk bijkomstig voordeel. Het is al in de praktijk gebruikt en daarbij viel het op dat 

inzenders daar geen moeite mee hadden. Dus … 
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Volledige jaarafsluiting 

Het veld aantekening bij de inzender wordt door een enkele show gebruikt om aantekening 

te maken van bijzondere combinaties van toegangskaarten, catalogusbon etc. die dan op 

de afhaalkaart kan worden afgedrukt. Bij de volledige jaarafsluiting kan dit veld leeg 

worden gemaakt om vergissingen in het komend jaar te vermijden. Als er andere zaken in 

het veld aantekening staan dan moet dit na de jaarafsluiting handmatig worden verwijderd. 

 

Rassen- en kleurenbestanden, keurmeesters en speciaalclubs 

In samenwerking met Animal Office zijn de kleuren bij de cavia’s uitgebreid. Daarnaast zijn 

de gebruikelijke kleine aanpassingen gedaan. 

De bestanden voor keurmeesters en speciaalclubs zijn vernieuwd. 

Na de volledige jaarafsluiting of leegmaken jongdierendag kunt ze inlezen bij de show. 

 
De nieuwe almanak 2022/’23 volgt later.  

IMPORTEREN UIT ANIMAL OFFICE 

Vorig jaar is al aangekondigd dat dit jaar een importmodule wordt ingebouwd voor Animal 

Office. Animal Office is een inschrijfmodule waarmee eenvoudig kan worden ingeschreven 

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

diergroepen van KLN en NBS. 

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. 

Alle ras-, kleurbestanden etc. van EW-Show worden dan vervangen door die van Animal 

Office. 

In Animal Office kunnen ook niet bij een ras erkende kleuren worden gebruikt voor de AOC-

klasse en Spiegel der Fokkerij. 

Zie ook de informatie hieronder van Wierd de Boer. 
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Lees ook de handleiding!!! 
 

Het is opgenomen in het hoofdmenu en bestaat uit drie onderdelen: 

a) Eenmalige zaken bij eerste gebruik van import uit Animal Office 

b) Controle van de bestanden van Animal Office 

c) Import van gegevens uit Animal Office 

 

Ad a) Eenmalige zaken bij eerste gebruik van import uit Animal Office 

Allereerst moeten de inzenders worden gehernummerd. Zij krijgen dan het bondsnummer 

van KLN of NBS (zonder verenigingscode) als inzenderscode. Animal Office gebruikt dat ook 

als inzenderscode bij de export en zodoende komen inzenders niet dubbel in het bestand 

van EW-Show en blijft de inzendershistorie intact. 

Verder moet u ook opgeven dat u Animal Office gebruikt anders kunt u de kleuren bij de 

krielen niet aanpassen. In tegenstelling tot EW-Show heeft Animal Office gescheiden 

kleurenbestanden voor groot en kriel. 

 

Ad b) Controle van de bestanden van Animal Office 

Dit moet u altijd doen! U krijgt ook een verslag van deze controle. Bij de controle wordt 

alvast wijzigingen aangebracht in de bestanden van Animal Office, bijvoorbeeld het 

fatsoeneren van de merken bij konijnen. 

 

Ad c) Import van gegevens uit Animal Office 

De eigenlijke import. U kunt dit zo vaak doen als u wilt. Bijvoorbeeld om bij de inzendhistorie 

van inzender te kijken wie er ontbreekt. 

 

In juli wordt er nog een aanpassing gemaakt in Animal Office voor de bondsshow veren.  
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MAILEN VANUIT EW-SHOW 

In de versie 2022.1 kunt u rechtstreeks mailen vanuit EW-Show. Deze overzichten kunt u 

mailen: 

• Brieven keurmeesters met opgave te keuren dieren 

• Afhaalkaarten inzenders 

• Behaalde resultaten (predikaten/punten) aan inzenders 

 

In EW-Show zit al jaren de optie om alleen etiketten aan te maken voor gezamenlijk vervoer 

want voor hen is het een must dat de inzender een label op of in de kist plakt. 

Dat mailen werkt vanzelfsprekend alleen wanneer er een e-mailadres is ingevuld en Outlook 

op de PC of laptop zelf is geïnstalleerd. Met andere mailprogramma’s werkt het niet. 

 

Voordat u begint met mailen, lees eerst de volgende hoofdstukken uit de handleiding (ew-

show.nl onder download): 

• 1.9  Mailen vanuit EW-Show 

• 6.10.1 Afhaalkaarten 

• 6.11.6 Uitslagen mailen naar inzenders  

 

Bij het mailen van de afhaalkaarten wordt automatisch een wordenbestand aangemaakt met 

afhaalkaarten die niet per e-mail verzonden kunnen worden omdat het e-mailadres 

ontbreekt. Deze kunt u dan per post verzenden. 

 

Outlook aanpassen 

Wanneer u meerdere e-mailaccounts in uw Outlook heeft staan, wordt een ogenschijnlijk 

willekeurig e-mailaccount gebruikt bij het mailen van keurmeestersbrieven, afhaalkaarten 

etc. 

Dan is het nodig om twee dingen in Outlook aan te passen. 

 

Ten eerste uw standaard-e-mailaccount wijzigen 

U kunt uw standaard-e-mailaccount wijzigen met de volgende stappen. 

Selecteer Bestandsinstellingen > accountinstellingen > Accountinstellingen. 

Selecteer in de lijst met accounts op het tabblad E-mail het account dat u als 

standaardaccount wilt gebruiken. 

Selecteer Instellen als standaardinstelling > Sluiten. 
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Ten tweede nog dit aanpassen. 

Gebruik altijd het standaard-e-mailaccount voor het verzenden van nieuwe e-mail 

Selecteer Bestand> Opties >Mail. 

Onder Berichten verzenden, het selectievakje “Altijd het standaardaccount gebruiken bij het 

opstellen van nieuwe berichten” aanvinken. 

Selecteer OK. 

 
 

VERGEET NIET NA HET MAILEN DEZE AANPASSINGEN TERUG TE ZETTEN! 

Anders loopt u het risico dat een nieuwe mail van uzelf vanaf het verkeerde account wordt 

verzonden. 

 

Wachttijd tussen mails 

Er is een wachttijd tussen het versturen van de mails om te voorkomen dut uw e-mailadres 

als spamverspreider wordt aangemerkt. Standaard staat dit op 200 (honderdsten van 

seconden). Heeft u een open of nationale tentoonstelling dan kunt u dit beter wijzigen in 

500 of hoger. 

 
 

Er gaat iets fout bij het mailen 

Wanneer het mailen om wat voor reden ook stokt, wacht dan even enkele minuten. Het 

gebeurt soms dat Outlook het traag op pikt. Kijk bij verzonden items wat de laatste e-mail is, 

die is verzonden en start dan helemaal opnieuw maar start met de eerstvolgende inzender 

of keurmeester. 
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Tijdens het mailen vanuit EW-Show hoeft Outlook niet geopend te zijn. Het mailen wordt 

gedaan via een speciaal, onzichtbaar verbindingskanaal in de achtergrond. 

 

EW-Show kan alleen de structuur van het mailadres checken (naam@provider.nl) of het een 

@ en een punt bevat. Wanneer u (of de inzender zelf) een typefout hebt gemaakt, wordt de 

mail wel via Outlook verzonden. De e-mail komt dan echter retour. U kunt dan het beste het 

juiste e-mailadres achterhalen, dit aanpassen in EW-Show en dan de e-mail doorsturen naar 

het juiste e-mailadres. 

Kunt u het juiste e-mailadres niet achterhalen, dan zit er niets anders op dan het handmatig 

(één inzender) uit te draaien, af te drukken en per post te versturen. 

BELANGRIJK OM REKENING MEE TE HOUDEN 

Inzenderslijst in de catalogus? 

Wanneer u de inzenders niet expliciet op het inschrijfformulier laat tekenen voor AVG 

toestemming voor het vermelden van adresgegevens etc. in de catalogus, kunt u die lijst 

beter niet opnemen, maar los meegeven/versturen aan de gedelegeerde en/of bonden. 

 

Iedere bepaling in het TT-regelement of op het inschrijfformulier dat de inzender wordt 

geacht met de bepalingen van AVG akkoord te gaan is nietig. AVG bepalingen gaan namelijk 

boven eigen regels. 

Dan moet u op het inschrijfformulier een tekst opnemen dat de inzender ook tekent. Voor 

jeugd (jonger dan 18 jaar) moeten de ouders tekenen. Lastig? -> daarom die inzenderslijst 

niet opnemen. 

 

Inzenderslijst (met adresgegevens etc.) in de catalogus verplicht volgens tentoonstellings-

reglement? Nee, juist verboden omdat AVG regels altijd voorgaan! 

 

C-Klas konijnen 

Let  op dat tegenwoordig de konijnen in de C-klas op een tentoonstelling op gewicht moeten 

zijn. Reden: met enige regelmaat worden er dieren in de jeugdklasse ingezonden die erg jong 

lijken en waar soms de jeugdvacht nog op zit. Vanuit dierwelzijn is dit niet wenselijk. Dieren 

die niet voldoen aan het minimumgewicht worden door deze aanpassing uitgesloten van een 

predikaat. 

 

Koppel 

Een koppel is twee enkele nummers die om welzijnsredenen in één kooi worden gehuisvest. 

Bijvoorbeeld bij oorspronkelijke watervogels waar de dieren vaak levenslang partners zijn en 

dan op de show ook niet gescheiden mogen worden. 

Dit mag sinds vorig jaar ook bij de gedomesticeerde watervogels.  

Bij een koppel krijgt ieder dier een eigen beoordelingskaart en dingt individueel mee naar de 

prijzen. 

Bij alle siervogels en oorspronkelijke duiven zijn GEEN koppels toegestaan in verband met 

mogelijke beschadigingen. 
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Nieuw klasse-indeling 

Vooral de klassen zijn drastisch gewijzigd i.v.m. de opsplitsing van oude dieren in jaarlingen 

(fok 2021) en overjarige dieren (Fok 2020 en ouder) door KLN voor de bondsshows. Deze 

klasse-indeling is ook interessant voor andere shows. 

Ook bij de gedomesticeerde watervogels zijn nu paren, trio’s en tomen mogelijk. 

Zie handleiding hoofdstuk 9.9 Klassen voor een lijst van alle mogelijke klassen die ook in 

EW-Show kan worden opgenomen. 

 

Oormerken konijnen 

Het is nog steeds niet verplicht om oormerken van konijnen af te drukken in de catalogus! 

Wanneer u ze wel vermeld, kunt u beter alle wijzigingen, die de keurmeesters hebben 

gezien, ook aanpassen in EW-Show zodat in ieder geval de juiste merken worden vermeld. 

Wanneer de inzenders belangstelling hiervoor hebben, kunnen ze ook op de 

beoordelingskaart kijken.  

U kunt de merken wel invoeren (service voor de keurmeester) maar hier onderdrukt u het 

afdrukken in de catalogus: 

 
 

MELDING BIJ OPENEN VAN BEOORDELINGSKAARTEN IN WORD 

Bij het openen van beoordelingskaarten kan Word deze melding geven: 

 
 

Word komt tegenwoordig met deze waarschuwing omdat het logo niet in het bestand zelf zit 

maar een verwijzing is naar het externe logobestand in de map C:\EW-Show. U moet hier op 

Ja klikken. 
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WAT IS ANIMAL OFFICE (DOOR WIERD DE BOER) 

 
 

Even voorstellen  

Mijn naam is Wierd de Boer en sinds vele jaren ben ik tentoonstellingssecretaris. Eerst was 

dat bij de Friesche Sierduivenclub en vanaf 2015 bij de Sierduivenshow Noord-Nederland.  

 

Daarbij gebruik ik al die jaren EW-show als programma om de show te draaien. Maar voor 

het zover is, moeten alle inschrijvingen eerst worden ingevoerd. Inzenders leveren een 

ingevuld Word of Excel bestand aan en dat moet dan weer worden overgetikt in EW-show. 

Daarbij ontkom je er als tentoonstellingssecretaris niet aan nog diverse telefoontjes te 

moeten plegen met inzenders. Soms is niet aangegeven of een ras voetbevederd of 

kaalbenig is of gekapt of ongekapt. Ook schrijft de ene inzender zijn dieren in als blauw en de 

andere als blauw zwartgeband. Als je die dan ook zo in EW-show zet, heb je straks op de 

show en in de catalogus twee verschillende kleurslagen, terwijl het om precies dezelfde kleur 

gaat. Mijn achtergrond is sierduiven, maar de tentoonstellingssecretaris van een gemengde 

show loopt bij de andere diergroepen natuurlijk tegen precies hetzelfde probleem aan. 

 

Mijn zoon Roland heeft al van kinds af aan een fascinatie voor computers en programmeren. 

Hij heeft daar ook zijn werk van gemaakt. Toen hij mij zo bezig zag met de inschrijvingen 

voor de show, vond hij dat dat veel eenvoudiger kon. Hij bood aan daarvoor een programma 

te schrijven. Dat was eerst alleen voor de Friesche Sierduivenclub. De rassen- en kleurenlijst 

haalden we van de NBS website en die werden in dat programma ingebracht. De inzender 

kon dan alleen uit die erkende rassen en kleuren kiezen en de tentoonstellingssecretaris 

hoefde niet langer uit te vogelen wat er precies werd bedoeld. Deze gegevens werden 

aangepast aan het bestandsformaat van EW-show zodat ze daar konden worden gebruikt. 

Dit gaf mij direct als tentoonstellingssecretaris direct al veel voordelen. 

Maar ook de inzenders van de Friesche Sierduivenclub waardeerden deze manier van 

inschrijven. Daarom werd het plan opgevat om het programma te verfraaien en ook aan 

andere tentoonstellingen beschikbaar te stellen. Het programma kreeg de naam Animal 

Office.  

Ik heb al jaren goed contact gehad met Evert van de Waerdt, de bouwer van EW-show. Evert 

zag ook de voordelen van het samenwerken van de programma’s van Animal Office en EW-

show. Vorig jaar is dit in een versnelling gekomen en heeft Evert van de Waerdt besloten om 

in EW-show een importmodule voor Animal Office in te bouwen. Hiermee worden enkele 

checks op de bestanden van Animal Office gedaan waarna ze worden ingelezen. Op deze 

manier sluit het naadloos op elkaar aan. 
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Hier in het kort de werking van Animal Office  

Via de website animaloffice.net kan een inzender met zijn fokkersnummer van KLN of NBS of 

een buitenlands nummer een account aanmaken. Met dat account kan hij (of zij) inschrijven 

voor een show. Men kiest eenvoudig het ras en de kleurslagen. Als de inzender de gegevens 

van de dieren bij de hand heeft, kan in een paar minuten worden ingeschreven. Zodra de 

inschrijving is verzonden, krijgt de inzender een mailtje met als bijlage een PDF formulier 

met de inschrijving. Tot de sluiting van de show kan hij of zij de inschrijving nog eenvoudig 

aanpassen. Op de website van de Animal Office kan men zien welke dieren er allemaal zijn 

ingeschreven. De tentoonstellingssecretaris heeft de mogelijkheid om inschrijvingen toe te 

voegen of aan te passen (ook de papieren inschrijvingen). Wanneer de inschrijving sluit, kan 

de tentoonstellingssecretaris met een druk op de knop de bestanden voor EW-show 

aanmaken, die vervolgens in het programma worden ingelezen. 

Inmiddels hebben al diverse shows naar volle tevredenheid met Animal Office gedraaid, 

waaronder ook de bondsshow van de KLN.  

De kosten voor het gebruik van Animal Office voor een show zijn 60 cent per inzender, met 

een minimum bedrag van € 50. De bedragen zijn inclusief BTW.  

Ook belangstelling? Neem dan contact op met: 

Wierd de Boer, e-mail info@animaloffice.net of telefoon 06-51230103. 


