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AC-Nieuwsbrief: Aan de slag met 
Acro-companion! 

11-12-2022 

Komend seizoen zal Acro-companion (AC) voor het eerst gebruikt worden voor de 
landelijke competitie in Nederland voor het ABC-niveau. AC wordt niet gebruikt voor 
regionale ABC-wedstrijden en DE-wedstrijden. Dit eerste jaar is voor iedereen wennen, 
daarom proberen we vanuit de Landelijke Technische Commissie (LTC) ieder zo goed 
als mogelijk op te hoogte te houden en te begeleiden in dit eerste seizoen. Wij zullen 
in de aanloop naar de eerste plaatsingswedstrijd (PW) iedere club via AC-
nieuwsbrieven op de hoogte stellen.  

Omdat ook wij als LTC in de voorbereiding naar de eerste PW worden opgeleid door 
AC zelf, zal iedere club via deze AC-nieuwsbrieven op de hoogte worden gesteld van 
de nieuwste ontwikkelingen. Hierin zal ook staan wat van jullie als club wordt verwacht, 
dus lees dit en elke AC-nieuwsbrief goed door! 

Naast dat elk team aangemeld moet worden via het loket van de KNGU, moeten alle 
verenigingen zich aanmelden en teams aanmaken in AC. Vervolgens wordt er een 
teamindeling gepubliceerd met informatie over welke teams mogen deelnemen aan 
welke PW. Daaropvolgend dient iedere club elk team aan te melden voor de PW 
waarvoor ze zijn ingedeeld.  

Bovendien wordt via AC gevraagd welk jurylid door elke club wordt meegenomen 
naar elke PW. Deze opgave wordt samengedaan met de aanmelding van de teams 
voor elke PW afzonderlijk. De juryindeling zal komend seizoen dan ook altijd te 
raadplegen zijn via AC en zal dus niet meer gemaild worden naar elk jurylid. 

Wedstrijdbladen worden komend seizoen per wedstrijd ingeleverd via AC tezamen 
met de muziek. Over dit en al het bovenstaande zullen wij jullie meer informatie geven 
in de volgende nieuwbrieven. 

Mochten er vragen zijn over AC betreffende juryzaken dan kunnen deze per e-mail 
gericht worden aan P. Diender & R. Kloppenburg (supervisors AC) via 
juryzaken@acrogym.kngu.nl. Mochten er vragen zijn wat betreft wedstrijdzaken dan 
kan een e-mail worden gestuurd naar wedstrijdzaken@acrogym.kngu.nl. NB: richt niet 
je vragen aan AC direct, maar aan de LTC via het voorgenoemde e-mailadres. 
 

Tijdlijn aanloop wedstrijdseizoen voor AC. 
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Links: 
Website: www.acro-companion.com  
Handleiding(manual):https://www.acrocompanion.com/introduction/buying_sheets
/top  

Wat moet je NU doen?  
1. Check of jouw club is geregistreerd, zo ja, ga door naar punt 3. Zo niet, ga 

door naar punt 2. 
2. Registreer je club door een e-mail te sturen via het contactformulier van de 

website van AC. 
3. Voeg 2 managers toe aan jouw club. Zoals de naam al zegt is dit de manager 

binnen jouw club. Ga naar het kopje ‘managers’ en voeg rechtsonder via het 
‘+-teken’ een manager toe. Het kan zijn dat dit al is gedaan, controleer dan 
of deze nog correct zijn, 

4. Voeg alles coaches, (AC3) juryleden en (ABC)gymnasten toe aan jouw club. 
Ga naar het kopje members en voeg rechtsonder via het ‘+-teken’ alle 
coaches, AC3 juryleden en gymnasten toe.  

5. Je hebt nu alle personen binnen jouw vereniging toegevoegd. Nu ga je 
teams maken, zie hiervoor: https://www.acro-
companion.com/introduction/manage_your_teams/top.  

Zorg dat je deze bovenstaande stappen hebt afgerond VOOR 01-01-2023. 

Tot de volgende keer! 


