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EW-SHOW – INFORMATIE UPDATE 2022.2 

D.D. 15-10-2022 

 

Aangeraden wordt om deze update te installeren. De al ingevoerde inschrijvingen blijven 

intact. 

WIJZIGINGEN 

 

Almanak 

Bij deze update zit nu de nieuwe almanak van 2022. 

 

Begin 2022 zijn de speciaalclubs door EW-Show aangeschreven om in ieder geval de 

prijzenschema’s voor de bondsshows aan te passen zodat er sprake is van maar een ras (ook 

groot, midden en dwerg of groot en kriel apart) per EP nummer. Een aantal hebben daar 

gehoor aan gegeven waarvoor dank. 

Echter er zijn helaas nog steeds teveel EP nummers met omschrijving “Fr  ras …” of “Fr ras .. 

kleur ..”. Het is veel werk om de gepubliceerde almanak om te zetten maar het eindresultaat 

is bepaald  niet bevredigend. 

 

AVG proof inzenderslijst met twee kolommen 

  

Dit is een speciale lijst met alleen vermelding van de bondsnummers en namen. Deze kan 

ook buiten de catalogus worden gehouden en dan alleen aan de gedelegeerden en bonden 

worden verstrekt voor controle op de bondnummers. 

Deze lijst is opgenomen omdat weinig shows de vereiste AVG toestemming op het (digitale) 

inschrijfblad hebben staan. 

 

Heeft u op het inschrijfblad niet nadrukkelijk om toestemming gevraagd voor vermelding van 

persoonsgegevens in de catalogus (adres, postcode, woonplaats etc. dan bent u verplicht de 

AVG proof inzenderslijst gebruiken) voor de catalogus.                                                                                                                                      

U kunt niet volstaan met een mededeling op het inschrijfblad of in het vraagprogramma dat 

de inzender door in te schrijven toestemming geeft. Nee, de inzender moet een expliciete 

tekst op het inschrijfblad, bijvoorbeeld "Ik geef hierbij toestemming om mijn 

persoonsgegevens (adres, postcode, woonplaats etc.) op te nemen in de (digitale) 

catalogus." Ondertekenen. 
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Voor jeugdigen, die op het moment van inschrijven nog geen 18 jaar zijn, moeten de ouders 

die toestemming geven. 

                                         

Kooinummers toekennen 

Hiervoor wordt een tijdelijke index (volgorde) gemaakt waarbij alleen de laatste positie i.p.v. 

de gehele klascode werd gebruikt. Hierdoor kwamen de klassen met code 10 en hoger op de 

verkeerde plaats in de catalogus. 

 

Automatisch berekenen van het inschrijfgeld 

Bij de berekening zijn nu de nieuwe klassen van de (dwerg)hoenders (paren en tomen) en 

gedomesticeerde watervogels (koppels, paren, trio’s en tomen) toegevoegd. 

 

Ereprijzen 

Bij het invoeren van ereprijzen vanaf handmatige lijsten kwam een foutmelding doordat het 

programma probeerde naar een bestand te gaan dat niet meer nodig was en daardoor ook 

niet was geopend. Hetzelfde probleem was er bij het toekennen van predikaatprijzen. 

 

Jaarafsluiting 

Bij het leegmaken van de bestanden van de jondierendag werden de bij de inzender 

geregistreerd aantallen van de ingezonden nummer van diergroepen 10 t/m 18 (die erbij 

gekomen waren bij de uitbreiding van 9 naar 18 diergroepen) niet leeggemaakt wat 

problemen gaf bij het automatisch berekenen van het inschrijfgeld, 

 

Terugzetten van een back-up 

Het is niet meer mogelijk om de huidige instellingen bij het terugzetten van een back-up te 

bewaren. Dat heeft te maken dat bij de instellingen ook de versie van de database structuur 

is opgenomen. 

 

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. 
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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 

(minimumgewicht van het ras in de standaard) 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. 

Let ook op de tekst in uw vraagprogramma! Ook door gedelegeerden wordt dit soms over 

het hoofd gezien. 

 

Koppel 

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

Bijvoorbeeld bij watervogels waar de dieren vaak levenslang partners zijn en dan op de show 

ook niet gescheiden mogen worden. Dat geeft teveel onrust wanneer de partner verderop 

(en hoorbaar) zit. 

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. 

  

Nieuw klasse-indeling en uitbreiding klassen 

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. Ook zijn bij 

de (dwerg)hoenders weer de paren en tomen toegestaan. Deze klassen maakt de show voor 

het lekenpubliek interessanter. 

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. 
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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: 

 
 

Volledige jaarafsluiting of leegmaken jongdierendag 

Leegmaken jongdierendag doet u wanneer u in hetzelfde showbestand na de jongdierendag 

de tentoonstelling wilt invoeren. 

Een aantal gebruikers hebben een afzonderlijk showbestand voor alleen de jongdierendag. 

Dan doet u de volledige jaarafsluiting om een nieuw showjaar te activeren. 

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. 


