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AC-Nieuwsbrief: Stappen richting 

de eerste PW en naamgeving 

05-01-2023 

Allereerst de beste wensen en een sportief 2023 voor iedereen! 

Veel clubs hebben zich keurig aangemeld als club bij AC, hebben toegang tot AC en 

hebben alle sporters (en teams), coaches en juryleden toegevoegd aan het systeem. 

Complimenten hiervoor! Voor eenieder die dit nog niet gedaan heeft adviseren wij 

om dit zo spoedig mogelijk te doen. Zonder correcte registratie via AC is deelname 

voor landelijke wedstrijden onmogelijk. Mocht dit toch gebeuren, dan is dat erg spijtig 

en voor verantwoordelijkheid van de club.  

Daarnaast wijzen wij iedereen er graag op om bij vragen contact op te nemen via 

onderstaande contactgegevens en geen vragen te stellen via de site van AC. 

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 C. Homminga via 

wedstrijdzaken@acrogym.kngu.nl (of stuur een e-mail naar ons beiden). 

In deze nieuwsbrief vinden jullie informatie over; 

1. Stappenplan voor clubs richting de eerste PW 

2. Naamgeving voor teams en juryleden  

3. Hoe het zit met combinatieteams 

4. Opgave juryleden via AC 

5. Deadlines 

Jullie ontvangen tegelijk met deze nieuwsbrief de deelnemerslijsten AB voor seizoen 

2023 en de indeling bij de Plaatsingswedstrijden. Op deze deelnemerslijst staan GEEN 

teamnummers. Elke wedstrijd kan het zijn dat je team een ander wedstrijdnummer 

heeft, let hier dus goed op. Bij het aanleveren van de wedstrijdbladen (tarrif sheets in 

AC) zal ook de muziek automatisch opgestuurd worden. Je kan dit als coach 

uploaden en aan het juiste wedstrijdblad hangen. Zodra de registratie per wedstrijd 

gesloten is ontvangt elke club het juiste aantal wedstrijdbladen die 10 dagen van 

tevoren ingeleverd moeten worden. Je hebt dus 12 dagen de tijd om de 

wedstrijdbladen in te leveren. Na afloop van het wedstrijdweekend kunnen deze 

wedstrijdbladen geraadpleegd kunnen worden, maar niet meer gewijzigd. Ons 

advies is om ook buiten de bladen die wij jullie toedelen, zelf een aantal 

wedstrijdbladen te kopen. Deze kunnen makkelijk tijdens de training gebruikt worden 

om waardes, eisen en beperkingen uit te zoeken. 

 

mailto:juryzaken@acrogym.kngu.nl
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Dus wil je eerder dan 3 weken voor de plaatsingswedstrijden alvast wedstrijdbladen 

maken in AC dan is het verstandig zelf een aantal bladen aan te schaffen via; 

https://www.acrocompanion.com/introduction/buying_sheets/top     

 

In de volgende nieuwsbrief kunnen we meer vertellen over de verrekening van de 

wedstrijdbladen via de LTC. Vanaf 5 januari 2023 is het mogelijk om de teams binnen 

AC aan te melden voor PW 1 of 2. Doe dit uiterlijk 25 februari, daarna kunnen wij jullie 

pas de benodigde wedstrijdbladen (tarrif sheets) doorsturen vanuit de LTC. NB: doe je 

dit op het laatste moment en werkt het niet dan is dan kunnen wij niets meer voor je 

betekenen. Schrijf je dus ruim voor die tijd in.  

Hieronder meer informatie over de stappen die je als club dient te doorlopen om jezelf 

als coach, jouw teams en juryleden aan te melden per PW. 

1. Stappenplan voor clubs richting de eerste PW 

Hoe schrijf je in? Onderstaand de te doorlopen stappen: 

 

Stap 2: 

Vervolgens ga je naar het tabblad ‘Registrations’ 

 

 

Stap 3: 

In het tabblad ‘Registrations’ vind je rechts onderaan deze 2 knoppen. De wereldbol 

is voor deelname aan internationale wedstrijden. Het ‘huisje’ is voor onze nationale 

wedstrijden. Klik dus op het ‘huisje’. 

 

 

Stap 1: 

Binnen AC ga je naar het 

onderdeel ‘Members’ 

https://www.acrocompanion.com/introduction/buying_sheets/top
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Stap 4: 

Bij ‘Discipline’ kies je voor ‘Acrobatic’, deze verschijnt als je op het pijltje in het rolmenu 

klikt. 

 

 

Stap 5: 

Vervolgens klik je op het kopje Plaatsingswedstrijd 1 of Plaatsingswedstrijd 2 

(afhankelijk van welke wedstrijd je teams zijn ingedeeld (zie deelnemerslijst en indeling 

AB wedstrijden 2023). In het voorbeeld hieronder staat de registratie nog op 

‘gesloten’, deze zal 5 januari ‘open’ gaan, waarna ingeschreven kan worden. 

Selecteer de correcte wedstrijd en klik op ‘next’. Let op, nemen er van jouw club teams 

deel aan PW1 en aan PW2, dan moet je onderstaande stappen voor beide wedstrijden 

apart volgen. Let dus goed op wie je op welke Plaatsingswedstrijd registreert. 

 

Stap 6: 

Vervolgens selecteer je de deelnemende gymnasten (hiervoor is het essentieel dat 

ALLE gymnasten en teams correct in het systeem geregistreerd staan). Zodra je alle 

gymnasten hebt geselecteerd die aan DIE Plaatsingswedstrijd deelnemen klik je op 

‘next’. Als je een foutmelding krijgt geeft het systeem aan waar de fout zit. Corrigeer 

deze en je kunt verder naar de volgende stap. Raadpleeg indien nodig het hulpmenu 

binnen AC (linksonder in de applicatie). 

  

Stap 7: 
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Vervolgens registreer je de ‘teams’ die deelnemen aan DIE Plaatsingswedstrijd. Indien 

alle teams zijn toegevoegd klik je op ‘next’. 

 

Stap 8: 

Tot slot selecteer je het jurylid/de juryleden in die DIE Plaatsingswedstrijd gaan jureren 

voor de club (wederom belangrijk dat deze dus voorafgaand GOED geregistreerd 

staan in AC met hun eigen mailadres). Daarna klik je op ‘next’. 

 

Stap 9: 

In deze stap krijg je een totaaloverzicht van de registratie voor de bewuste 

Plaatsingswedstrijd. Nogmaals let goed op welke teams je op welke 

Plaatsingswedstrijd registreert. Je vult PER PLAATSINGSWEDSTRIJD alle gegevens in, 

controleer dat dus goed om last minute wijzigingen te voorkomen. 

Zodra je alles goed gecontroleerd hebt kun je het opslaan als ‘draft’ om later nog iets 

aan te vullen. Uiteindelijk moet je ruim voor de deadline alles opgestuurd hebben als 

‘send in registration’. Wedstrijdzaken controleert de registraties en zal de status op 

‘approved’ zetten als alles akkoord is. Controleer dit zelf goed, klopt het namelijk niet, 

dan krijg je een verzoek om het e.e.a. aan te passen en opnieuw in te dienen. Clubs 

zijn zelf verantwoordelijk om dit bij te houden.  

Zodra een registratie is ingezonden, is het alsnog mogelijk om wijzigingen aan te 

brengen. Met de knop ‘wijzigingen’ (zie onder) kunnen wijzigingen aangebracht 

worden. Zodra de status ‘approved’ is zal er een ‘request to changes’ verzonden 
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worden, die vervolgens weer goedgekeurd moet worden. Ook dit zelf goed in de 

gaten houden. 

  

 

Onderstaand het jaaroverzicht van de wedstrijden, in het wedstrijdboekje is alle 

overige wedstrijdinformatie na te lezen: Wedstrijdboekje-Acro-2023  

 

 

2. Naamgeving voor teams en juryleden  

Graag zien we voor elk team en elk jurylid dezelfde naamgeving, zie hiervoor de 

configuratie hieronder; 

Teams: 

[naam top], [naam base 1], [naam base 2], etc. 

Juryleden: 

[voornaam+ achternaam] 

Categorie 3 (of 4 = docenten, 5 = internationaal) 

 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Publications/Wedstrijdboekje-Acro-2023-Landelijke-informatie-versie-dec-2022.pdf
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3. Hoe het zit met combinatieteams   

Helaas is het niet mogelijk om vanuit AC voor meer dan 1 club uit te komen als team. 

Om die reden adviseren wij om alle combinatieteams te laten uitkomen voor de club 

van de top. 

4. Opgave juryleden via AC 

Zoals hierboven beschreven dienen juryleden per wedstrijd te worden opgegeven. Dit 

gebeurt in dezelfde opgave als een club doet voor elke wedstrijd. Zij kunnen dan 

aangeven welke coaches en welke juryleden er meekunnen bij elke wedstrijd. 

5. Deadlines 

Het is belangrijk dat elke club en coach zich aan elke deadline houdt. Wees je ervan 

bewust dat AC een digitaal systeem is en deze kan geen uitzonderingen maken als je 

per abuis te laat bent met iets. Dan is de realiteit hard en kan deelname niet 

doorgaan. Wees je ervan bewust dat er ook kosten verbonden kunnen zijn bij het niet 

halen van een deadline. Maar in het algemeen; 

1. 05-01-2023 zijn alle Plaatsingswedstrijden open voor registratie aan de hand van 

de teamindeling. 

2. 3 weken voor elke plaatsingswedstrijd sluit de inschrijving en worden 

wedstrijdbladen automatisch verzonden naar elke deelnemende club. 

3. 10 dagen voor elke Plaatsingswedstrijd moet het wedstrijdblad (tarrif sheet) 

ingeleverd worden. 

Links: 

Website: www.acro-companion.com  

Wat moet je NU doen?  

• Sporters, teams, coaches en juryleden registreren in AC als dat nog niet 

gedaan is 

• Vanaf 5 januari 2023 tot 27 januari kun je de sporters/teams en juryleden PER 

Plaatsingswedstrijd waarop je sporters ingedeeld zijn registreren. 

• Heb je juryleden die zich beschikbaar stellen op een dag dat jouw club GEEN 

deelnemers heeft? Graag, je kiest dan de PW waarop het jurylid wil jureren en 

registreert alleen het jurylid en klikt vervolgens op ‘send in registration’.  

 

 

De volgende keer o.a. meer informatie over; de FAQ sessies, verrekening en feedback 

op wedstrijdbladen. Tot dan! 

http://www.acro-companion.com/

