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Wat is nieuw en/of aangepast in
Het VogelTentoonstellingsProgramma

Versie: 2019.1

Inleiding
Na het inventariseren van de wensen van vele verenigingen is Het VogelTentoonstellingsProgramma
2019 op enkele onderdelen weer aangepast en/of onderdelen toegevoegd.
Helaas zijn niet alle wensen ingebouwd maar de meeste zijn toch wel verwezenlijkt.
In dit schrijven kunt u lezen wat er allemaal in Het VogelTentoonstellingsProgramma 2019 is aangepast
en/of toegevoegd.
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Inleiding
Kooinummers Toekennen (Nieuw, mogelijkheid om op twee manieren inzendersnummers toe te
kennen
Certificaten (Diverse aanpassingen en nieuwe onderdelen)
Catalogus met Kooisoorten (1 kolom) (Nieuw)
Menu Punten Invoeren (Nieuw, toegevoegd om alleen Prijzen in te voeren)
Prijzen Invoeren en/of Wijzigen (Nieuw)
Eenheidspunten Stellen (aan/uit) (Nieuw)
Website vernieuwd/aangepast
Diverse informatie

U ziet dat het VogelTentoonstellingsProgramma 2019 op enkele onderdelen is aangepast, verbeterd of
helemaal is vernieuwd. Buiten de hier bovenstaande aanpassingen zijn er nog vele inhoudelijke onderdeeltjes aangepast om het programma nog beter te laten werken voor uw gemak.
Het programma wordt op dit moment grondig aan een uitgebreide test onderworpen en
zal dan eind mei, begin juni beschikbaar komen voor het nieuwe tentoonstellingsseizoen 2019.
Tevens zal de website weer aangepast worden. Met daarbij de bijbehorende voorbeeld prints, zodat u een
goed beeld kunt krijgen wat de nieuwe mogelijkheden zijn.
Ook zal begin juni het gewijzigde vraagprogramma (dec.2018) op de Website staan en deze is dan gratis te downloaden voor de gebruikers vanaf versie 2017. Als u een eerdere versie gebruikt en u wilt het
nieuwste vraagprogramma gebruiken stuurt dan even een E-mail.
Met vriendelijke groeten,
Lex Kaptein.
Vast bestellen?, dat kan. U kunt dit doen via de website:

Website: www.vogeltentoonstellingsprogramma.nl
E-mail: info@vogeltentoonstellingsprogramma.nl

Versie: 2019.1 - Barendrecht, mei 2019

3

Kooinummers Toekennen 5.1J
Als u in het menu “Kooinummers Toekennen” bent ziet u dat er een onderdeel erbij is gekomen.
U kunt hier nu namelijk kiezen of u de inzendersnummers op alfabet aan de inzenders wilt toekennen of
dat de inzenders eerst op verenigingscode en vervolgens op alfabet gesorteerd moeten worden.
Als u voor deze laatste optie kiest moet u het vinkje uitzetten als u de inzendersnummers op alfabet wilt
toekennen moet u het vinkje aanzetten.
Bij de optie eerst op verenigingscode en vervolgens op alfabet krijgen nu dus de inzenders van een bepaalde vereniging een opeenvolgende inzendersnummers. Wellicht handig als u wilt uitkooien per vereniging.
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Menu Certificaten 5.2
In dit onderdeel is het mogelijk om op diverse manieren een voorbedrukte certificaat te laten invullen door het VogelTentoonstellingsProgramma.
U kunt diverse optie’s aan of uit zetten:

□ Kooinummers
□ Code
□ Lege regels na iedere prijsregel

: Hier kunt u zelf bepalen of u het kooinummer mee wilt laten printen
: Hier kunt u zelf bepalen of u het klassenummer mee wilt laten printen
: Hier kunt u zelf bepalen of u na iedere regel een lege regel wilt laten
printen. Uitzondering is dat als er meer dan 10 prijzen (bij “alleen Prijsvogels”) of meer dan 10 vogels (bij
“Alle Vogels”) het programma de lege regel weglaat. Bij meer dan 20 prijzen en/of vogels worden er
automatisch meerdere certificaten geprint.
□ Adres op Certificaat
: Hier kunt zelf bepalen of u het adres van de inzenders wilt laten printen,
naam en kweeknummer van de inzender wordt altijd geprint.
□ Alleen Prijsvogels
: Als u dit vinkje aanzet krijgt u alleen de prijswinnende vogels op het
certificaat geprint.
□ Alle Vogels
: Als u dit vinkje aanzet krijgt u alle vogels op het certificaat geprint.
□ Zonder Vogels
: Als u dit vinkje aanzet krijgt u een certificaat met naam,
kweeknummer en eventueel het adres van de inzender op het certificaat geprint.
□ Inzenders zonder Prijzen
: Als u dit vinkje aanzet krijgt u een certificaat met naam, kweeknummer en
eventueel het adres van de inzender op het certificaat geprint. Zoals u zult
merken kunt u na het aan zetten van dit onderdeel alle overige, op 1 na (Adres op certificaat) uitgaan.
Zo ook de knop “Printen: …….” (1) en de inzenderslijst en het vakje “Inzendersnummer”.
De knop “Certificaten van alle Inzenders Printen” blijft wel te gebruiken. U kunt dan ook door op deze knop
te klikken alle inzenders zonder prijzen achter elkaar uit laten printen.
○ Lettertype - Standaard (Arial-8)
: Als u voor dit lettertype kiest wordt alles uitgeprint in Arial-8
○ Lettertype - Middel (Arial-9)
: Als u voor dit lettertype kiest wordt alles uitgeprint in Arial-9
○ Lettertype - Groot (Arial-10)
: Als u voor dit lettertype kiest wordt alles uitgeprint in Arial-10
Uitzondering voor deze 3 opties is dat als u het Kooinummer en Code op het certificaat mee wilt laten
printen het VogelTentoonstellingsProgramma zelf het lettertype Arial-8 zal kiezen.
Dit omdat alle gevraagde gegevens niet op 1 regel geprint kan worden als u een groter lettertype kiest.

(1)
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Catalogus met kooisoorten (1 kolom) 5.2D
Als u op deze knop klikt kunt u een catalogus met de kooisoorten uitprinten. Dit zijn de kooisoorten waar
de vogels in zouden moeten worden tentoongesteld volgens het vraagprogramma van de N.B.v.V.
Als u in het vraagprogramma de kooisoort zelf heeft aangepast krijgt u deze kooisoort in deze catalogus te
zien.
Met deze catalogus met kooisoorten kunt u snel en gemakkelijk uw indeling voor op de stellingen maken.
Omdat de knop Catalogus met kooisoorten (1 kolom) is toegevoegd aan dit menu zijn er enkele knoppen verplaatst en verkleind. Aan de werking en functie van deze knoppen is niets gewijzigd.
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Menu Punten invoeren 5.4
Als u op deze knop klikt krijgt u het menu Punten invoeren te zien. De knop “Prijzen Invoeren en/
of Wijzigen” 5.4C is nieuw. Als u op deze knop klikt kunt u de prijzen bij de kooien invoeren zonder dat u de punten aan kan passen. Moet u de punten toch aanpassen kunt u dit via de knoppen “Punten Invoeren (met optelling” of “Punten Invoeren (zonder optelling” ) doen.
Omdat de knop “Prijzen Invoeren en/of Wijzigen en het vinkje Eenheidspunten Stellen”
is toegevoegd aan dit menu zijn er enkele knoppen verplaatst en verkleind.
Aan de werking en functie van deze knoppen is niets gewijzigd.
Tevens is bij het “Punten invoeren (met optelling), “Punten invoeren (zonder optelling” en “Prijzen
invoeren en/of wijzigen”) de zoeksnelheid aanzienlijk verbeterd.
Voor uitleg hierover beide nieuwe onderdelen zie volgende pagina.
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Prijzen Invoeren en/of Wijzigen 5.4C
Als u op deze knop klikt krijgt u “Prijzen Invoeren en/of Wijzigen” 5.4C . In dit onderdeel kunt u
alleen de prijzen invoeren en/of wijzigen bij de kooien. Moet u ook de punten aanpassen dan
kunt u dit via de knoppen “Punten Invoeren met optelling” of “Punten Invoeren (zonder optelling)” doen.
Bij het intikken van een kooinummer controleert het programma zelf of het een Stam, Stel, Enkeling, Overjarig Eigen Kweek of Open Klasse is. En ook of het de laatste van de Stam of Stel is. U
mag immers pas bij de laatste van de Stam of Stel de Stam/Stel een prijs invoeren. Als de Stammen en de Stellen mee doen met de Enkelingen dan moet u zorgen dat het vinkje aanstaat bij
“Stammen en Stellen doen mee met de Enkelingen” (zie rode ovaal)

Eenheidspunten Stellen 5.4L
Hier kunt u aangeven of dat er Eenheidspunten bij de Stellen moeten worden gegeven,
De N.B.v.V. heeft besloten dit niet meer op de grotere shows (districten en op NK) te doen.
Als u ervoor kiest dat bij uw vereniging ook geen Eenheidspunten meer aan de Stellen toe te
kennen dan laat u het vinkje uit.
Als u wel Eenheidspunten wilt toelaten kennen dan zet u het vinkje aan.
LET OP! Als u al stellen heeft ingevoerd en u ga dan pas het vinkje aan of uit zetten staan bij de
al eerder ingevoerde Stellen de Eenheidspunten wel of niet. Naar gelang u het vinkje tussentijds
aan of uit zet.
Voor deze nieuwe optie zijn de printonderdelen, zoals de Catalogi en de Klassementen, ook
aangepast. Zodat als u ervoor kiest om de Stellen geen Eenheidspunten te laten geven dit ook
goed geprint staat in de Catalogi en/of Klassementen.
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Blinde- / Afvinklijsten (senioren / Jeugd samen op één lijst) (5.2Ce)
In dit onderdeel van het Tentoonstellingsprogramma is de mogelijkheid ingebracht om de blinde–
en de Afvinklijst Leider Keurmeesters in twee kolommen te laten uitprinten.
Het is dus mogelijk om de Blindelijsten op verschillende manieren in te richten.
Zo kunt u voor de volgende opties kiezen:
1e. JL (jeugdinzenders) zichtbaar achter klassenummer
2e. JL (Jeugdinz.) spelen mee met de senioreninzenders
3e. Stammen en Stellen spelen mee met de Enkelingen (EK vogels)
4e. Lijst in Twee Kolommen printen (NIEUW)
5e. Afvinklijst per groep op een lijst
6e. Afvinklijst Stam, Stel, EK, OEK en OK op een aparte lijst
7e. Prijzenschema printen
8e. Lijst in Twee kolommen printen
9e. Goud / Zilver / Brons
10e. 1e. / 2e. / 3e. prijs
5.2Ce
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Website is aangepast
Niet alleen het VogelTentoonstellingsProgramma is op diverse onderdelen aangepast of uitgebreid maar ook de Website is geheel vernieuwd. U vindt hier alle informatie aangaande het vernieuwde VogelTentoonstellingsProgramma 2019
Alle onderdelen in het programma zijn nu apart benoemd en indien van toepassing zijn er ook
print voorbeelden te zien en/of te downloaden.
Natuurlijk staat er ook nu de totale aangepaste handleiding 2019 op de Website en is natuurlijk
ook weer te downloaden.

www.lexkaptein.nl
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Eerste bestelling op CD-Rom of USB-Stick
Als u voor de eerste keer het programma op CD-Rom of USB-Stick wilt ontvangen staat op deze
CD-Rom of USB-Stick het complete installatie programma, inclusief met de databases en handleiding.
Update bestelling op CD-Rom of USB-Stick
Als u de nieuwe update op CD-Rom of USB-Stick wilt ontvangen dan staat op deze CD-Rom of
USB-Stick weer het complete programma, inclusief met de databases en handleiding. Dus met
deze CD-Rom of USB-Stick kunt u de eerdere ontvangen CD-Rom vervangen.
Update Via Wetransfer
Natuurlijk kunt u de update ook weer via Wetransfer ontvangen.
Maar let op! U ontvangt dan alleen maar het programma, dus geen nieuwe databases en/of
handleiding. Deze handleiding is natuurlijk wel te downloaden van de website.
Bestellen
Heeft u interesse in deze nieuwe update dan kunt u deze bestellen via de website.
De kosten zijn:
Eerste bestelling op CD-Rom of USB-Stick:
Update op CD-Rom of USB-Stick:
Update via Wetransfer:

€ 55,00
€ 40,00
€ 25,00

Handleiding 2019.1
De handleiding 2019.1 kunt u ook (binnenkort) vinden op de Website, met daarin de uitgebreide
uitleg van alles wat er met dit VogelTentoonstellingsProgramma mogelijk is.

Disclaimer
Deze “Wat is nieuw en/of aangepast in Het VogelTentoonstellingsProgramma Versie: 2019.1” behoort bij het
programma “Het VogelTentoonstellingsProgramma”.

Hoewel deze handleiding met zorg is gemaakt kan het voorkomen dat het niet helemaal overeenkomt met het programma. Als er dus na het verschijnen van deze handleiding nog kleine
wijzigingen worden aangebracht in het programma zal dit vermeld worden op de Website en/of in
een Nieuwsbrief.
Tevens vindt u op onze website de laatste nieuwtjes en de antwoorden op de meest gestelde
vragen.
Wenst u de Nieuwsbrief te ontvangen dan kunt u dit aangeven via de Website, ook kunt u hier de
Nieuwsbrief eventueel afmelden.

Site: www.vogeltentoonstellingsprogramma.nl
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Website: www.vogeltentoonstellingsprogramma.nl
E-mail: info@vogeltentoonstellingsprogramma.nl
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