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Dit document is een aanvulling op het wedstrijdboekje acrogym.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Publications/Wedstrijdboekje2023-Acro-Landelijke-informatie-versie-november-2022.pdf


 

Bijlage A:  Aanleveren Muziek 

De wedstrijdmuziek moet digitaal worden aangeleverd. De muziek moet 

gemaild worden of via WeTransfer (indien het veel bestanden betreft) naar 
acro.muziek@gmail.com. De onderstaande deadline wordt aangehouden:  

• DE-Niveau (1⁄2 Finale)→1 mei 2023 | 23:59 uur  
• DE-Niveau Finale → 29 mei 2023 | 23:59 uur  

- Deze kunnen pas verstuurd worden nadat de deelnemerslijst van de 1⁄2 
finales/finale bekend is i.v.m. de wedstrijdnummers.  

 
De bestandsnaam van de muziek moet volgens het onderstaande principe 

worden aangeleverd (Let op: foutief benoemde bestanden zullen worden 

retour gestuurd met de vraag of ze op de juiste manier benoemd kunnen 
worden): 

 
 Voorbeeld complete bestandsnaam: 

  L-2023-006-DYN-WP-Csr-Hand & Stand, GV Acrogym 
→ L   Landelijk 

→ 2023   Wedstrijdseizoen 

→ 006   Wedstrijdnummer (bestaande uit drie cijfers) 

→ DYN   BAL = Balans | DYN = Dynamisch | COM = Combinatie 

→ WP   WP(damespaar) MxP (mixpaar) MP (herenpaar) 

WT (damestrio (MxT) (mixtrio) MT (herentrio) 
WQ (dameskwartet) MxQ (mixkwartet) MQ 

(herenkwartet) 
→ Csr   Asr (A-Senior) / Ajr2 (A-Junior 2) / Ajr1 (A-Junior 1) 

Aje (A-Jeugd) / Apup (A-Pupil) 

Bsr (B-Senior) / Bjr (B-Junior) 
Csr (C-Senior) / Cjr (C-Junior) 

Dsr (D-Senior) / Djr (D-Junior) / Dje (D-Jeugd) 

Esr (E-Senior) / Ejr (E-Junior) / Eje (E-Jeugd) / Ein (E-Instap) 
→ Hand & Stand  Voornamen sporters 

→ GV Acrogym  Verenigingen 

 

Naast het mailen, dient de train(st)er de oefeningen op USB-stick mee te 
nemen naar de wedstrijden. De bestandsnaam op de USB-stick moet 
overeenkomen met de bestandsnaam zoals hierboven opgesteld is.  
 

LET OP: Als er tijdens het seizoen een muziek wijziging wordt gemaild, 

zorg er dan voor dat de bestandsnaam zoals hierboven 

opgemaakt is met als toevoeging het woord “WIJZIGING”. De 

nieuwe bestandsnaam zou dan worden: 

 L-2023-006-DYN-WP-Csr-Hand & Stand, GV Acrogym – 

WIJZIGING 



 

Bijlage B: Aanleveren Wedstrijdbladen  

Voor de (halve) finale(s) DE-Niveau, dienen 10 dagen voor de desbetreffende 

wedstrijd (woensdag) de wedstrijdbladen op papier in 3-voud bezorgd zijn op 
het volgende adres:  

R. Kloppenburg 
Gilles van Ledenberchstraat 2H 1052VG Amsterdam.  

Op elke enveloppe dient het volgende te staan zoals aangegeven. 
Enveloppen met onvolledige vermelding worden als niet verzonden 
beschouwd.  

[dag]-[datum]-[teamnummer]-[Blok] Voorbeeld; zaterdag- 1 januari 2023 – nr. 
10 – blok 5  

Onvolledig ingevulde of onleesbare wedstrijdbladen zullen worden 

geretourneerd. Voor het te laat inleveren van de wedstrijdbladen zal er een 
sanctie volgen door de juryvoorzitter (ABCDE-Niveau = € 25,- boete per 
wedstrijdblad).  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Bestandsnaam 
Wanneer in de districten gebruik gemaakt wordt van het digitaal inleveren 
van wedstrijbladen kan het bestand als volgt worden genoteerd: 
 

De bestandsnaam van de wedstrijdbladen moet volgens het onderstaande 

principe worden aangeleverd (Let op: foutief benoemde bestanden zullen 

worden retour gestuurd met de vraag of ze op de juiste manier benoemd 

kunnen worden): 
 
 Voorbeeld complete bestandsnaam (zonder spaties): 

  PW2-Bn1-W3-Blk4-006-DYN-WP-Csr-Hand & Stand, GV Acrogym 
→ PW2   Plaatsingswedstrijd, halve finale C 1 of 2 (1/2 

    finC1), halve finale DE 1 of 2 (1/2finD), finale D of E (finD) 

    finale B of C (finB) of NK 

→ Bn1   Baan 1 of Baan 2 
→ W3   Wedstrijdronde van de dag (1, 2, 3 of 4) 

→ Blk4   Wedstrijdblok van de wedstrijd (nr. 1 t/m 16) 

→ 006   Wedstrijdnummer (bestaande uit drie cijfers) 
→ DYN   BAL = Balans | DYN = Dynamisch | COM = Combinatie 

→ WP   WP(damespaar) MxP (mixpaar) MP (herenpaar) 

WT (damestrio (MxT) (mixtrio) MT (herentrio) 
WQ (dameskwartet) MxQ (mixkwartet) MQ 

(herenkwartet) 

→ Dsr   Asr (A-Senior) / Ajr2 (A-Junior 2) / Ajr1 (A-Junior 1) 
Aje (A-Jeugd) / Apup (A-Pupil) 

Bsr (B-Senior) / Bjr (B-Junior) 

Csr (C-Senior) / Cjr (C-Junior 
D+sr(D+ Senior) / D+jr (D+ Junior) / Dsr (D-Senior) / Djr (D-

Junior) / Dje (D-Jeugd) 
Esr (E-Senior) / Ejr (E-Junior) / Eje (E-Jeugd) / Ein (E-Instap) 

→ Hand & Stand  Voornamen sporters 

→  GV Acrogym  Verenigingen 
 

Let op: De complete bestandsnaam lijkt op de variant bij het aanleveren van 

de muziek, echter verschilt die met name in het begin (Wedstrijdronde, Baan, 
Blok).  
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