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AC-Nieuwsbrief 3  
Info richting PW1 en PW2 en registratie PW3-PW6 
14-2-2023 
Alle AB clubs hebben zich keurig geregistreerd voor de plaatsingswedstrijden AB.  
Als het goed is heeft iedereen inmiddels ook de benodigde wedstrijdbladen (tarrif-
sheets) toegewezen gekregen. Zorg dat deze op tijd binnen zijn in het systeem (zie 
vorige nieuwsbrief). Tussentijds kun je erin werken en de tariff-sheets voor jezelf 
opslaan. Pas als je op verzenden/uploaden klikt gaan de bladen door naar AC.  

We hebben inmiddels 2 online Teams sessies achter de rug waarin vragen gesteld 
konden worden betreffende AC. Hiervan is goed gebruik gemaakt door een aantal 
coaches. We gaan ervan uit dat het systeem voor de overige coaches duidelijk 
genoeg was met behulp van de eerste 2 nieuwsbrieven en de AC manual. Bijgaand 
de powerpoints van de 2 online sessies. 

Wij wijzen iedereen er graag nogmaals 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 wedstrijdzaken@acrogym.kngu.nl.  

In deze nieuwsbrief vinden jullie informatie over; 

• Info betreffende PW1 en PW2  
• Uploaden wedstrijdbladen en muziek in AC 
• To do 

Info betreffende PW1 en PW2  

Binnen jullie eigen pagina is altijd de laatste status van jullie registraties terug te vinden 
en kan ook een verzoek gedaan worden voor wijzigingen (terugtrekken teams, 
wisselen juryleden/coaches ed). Algemene informatie over de wedstrijd zal zichtbaar 
zijn zodra de registratie is afgesloten. Dit is 3 weken voor aanvang van het 
plaatsingsweekend, in het geval van PW1 en PW2 dus op 25 februari. De algemene 
informatie is te vinden via: AC - Home (acro-companion.com) door te klikken op het 
tekentje rechtsboven: 

 

Vervolgens selecteer je de wedstrijd waar je informatie van wilt zien, PW1 of PW2: 

 

mailto:juryzaken@acrogym.kngu.nl
mailto:wedstrijdzaken@acrogym.kngu.nl
https://www.acro-companion.com/
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Dan verschijnt er een menu waarin gekozen kan worden voor ‘informatie’, daar is alles 
te vinden over dat wedstrijdweekend, wie organiseert het, wat is het adres van de hal 
en waar kan ik terecht met vragen. 

Bij het kopje ‘wedstrijdvolgorde’ is het blokschema te vinden, let op, dit kan nog 
gewijzigd worden tot de donderdag voor het plaatsingsweekend ivm uitvallers. Het is 
dus een indicatie! Na de donderdag voor de wedstrijd zullen uitvallende teams ter 
plekke ‘geschrapt’ worden en kijken we dan wat een mogelijke oplossing voor het 
bewuste blok is. Het is dus BELANGRIJK om uitvallers al zoveel mogelijk voorafgaand 
aan die donderdag door te geven om zo een zo optimaal mogelijk wedstrijdschema 
te hebben, we zijn hier allemaal verantwoordelijk voor. 

 

In het ‘uurschema per club’ kan heel eenvoudig een overzicht gevonden worden van 
de tijden van de gymnasten van je eigen club. Let op, ook dit kan mogelijk nog 
wijzigen vlak voor de wedstrijd. Het meest veilige is het om die uitdraai pas op vrijdag 
met sporters en ouders te delen. Overigens kunnen sporters en ouders deze info zelf 
ook eenvoudig terugvinden. Wellicht attent als jullie hen daarop wijzen d.m.v. een 
bericht. De ranking zal dit jaar niet plaatsvinden via AC, maar gewoon zoals we dat 
gewend zijn via AcroSupportNed. John Minkjan verzorgt naast de livestream via twitch 
(AcroSupportNed) ook het scoresysteem van de juryleden en zal na afloop van de 
wedstrijd de scores publiceren op Wedstrijden & Uitslagen - Dutch Gymnastics. 

Uploaden wedstrijdbladen en muziek in AC 

https://www.acrocompanion.com/introduction/buying_sheets/top     
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, kunnen we al iets meer vertellen over de 
verrekening van de wedstrijdbladen via de LTC. De verwachting is dat één 
wedstrijdblad per team op ongeveer €1 tot maximaal €1,50 komt te liggen (voor het 
hele seizoen). In het geval van BC en jeugdteams dus 2 wedstrijdbladen en voor A 
junioren en senioren 4 wedstrijdbladen per seizoen.  

 

 

 

 

https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen?discipline=2
https://www.acrocompanion.com/introduction/buying_sheets/top
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Onderstaand het jaaroverzicht van de wedstrijden, in het wedstrijdboekje is alle 
overige wedstrijdinformatie na te lezen: Wedstrijdboekje-Acro-2023  

 

 

Links: 
Website: www.acro-companion.com  

Wat moet je NU doen?  
• Registreer je teams, juryleden en coaches voor PW3-PW6, uiterlijk 1 maart 2023 

(wijzigingen kunnen altijd nog gedaan worden)  
• Maak je wedstrijdbladen en koppel de muziek hieraan en verzend deze vóór 8 

maart 2023 voor PW1 en PW2. Bij het te laat inleveren is de CLUB 
verantwoordelijk en zal een boete ontvangen! 

• 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’.  

• Noteer maandag 17 april 19.30u in je agenda voor een online FAQ moment 
voor de C teams. Dan is de doorstroming bekend en dienen alle geplaatste 
teams zsm geregistreerd te worden voor de halve finales. 

 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Publications/Wedstrijdboekje-Acro-2023-Landelijke-informatie-versie-dec-2022.pdf
http://www.acro-companion.com/
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