
 
 
Uitleg Binkie Diploma rijden voor ponyruiters 
  
Een echte aanrader voor beginnende en gevorderde ponyruiters is meedoen aan het FNRS 
Diploma rijden met Binkie. Dit is ons speciale ponyprogramma voor kids met leuke dressuur- 
en vaardigheidsproeven.   
  
Je kunt al snel officiële FNRS diploma’s halen met mooie rozetten. Alles waar je aan 
meedoet, wordt in je persoonlijke Binkie Ponyfanpas bijgehouden. En heb je iets leuks 
meegemaakt in je les of wil je wat kwijt over je lievelingspony, dan kun je dat ook in je 
Ponyfanpas schrijven.  
  
Wanneer 
 

- Zondag 27 november 2022 

- Zondag 22 januari 2023 

- Zondag 26 februari 2023 

 

Wat is een Binkie-proef?  
Bij een Binkie-proef rijd je in de bak en volg je de instructies van de voorlezer. Die leest de 
proef voor uit het Binkie boekje. Een proefje duurt ongeveer 7 minuten. Het gaat erom dat 
je de opdrachten zo netjes mogelijk uitvoert. Een jury beoordeelt hoe je dat doet. De jury let 
daarbij op de figuren die je rijdt, je tempo en overgangen, je houding/zit en of je pony netjes 
verzorgd is. Het is belangrijk dat je goed samenwerkt met de pony en een mooi geheel 
vormt. Na je gereden proef krijg je het geschreven protocol (overzicht van alle figuren met 
de opmerkingen van de jury) mee naar huis, hierop kun je zien waar je extra op kunt letten 
om nog beter te gaan rijden. Ook krijg je een mooie rozet mee als aandenken. 
   
Inschrijven op het juiste niveau  
Als je voor het eerst meedoet, bepaalt je instructeur bij welke proef je gaat beginnen. 
Daarna bepalen je resultaten wanneer je doorstroomt naar het volgende niveau. Heb je al 
vaker mee gedaan aan de Binkie-proeven dan start je natuurlijk op je laatst behaalde 
niveau.  
   



 
 
 
 
Oefenen  
In de week voor de proeven oefen je in de les een paar keer het rijden van een proefje. Zo 
weet je wat er komen gaat.   
 
Aanmelden  
Aanmelden doe je via: wedstrijden@dekamphorst.nl vermeld bij je aanmelding de datum 
waar je je voor aanmeldt, je naam (met achternaam) en vergeet niet je voorkeurspony’s 
door te geven (3 namen). We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met je keuze 
(lukt helaas niet altijd). 
Je mail komt dan bij Karina, die het manegewedstrijdsecretariaat verzorgt. Na bevestiging is 
je inschrijving definitief. Aan de hand van alle inschrijvingen wordt een startlijst opgemaakt, 
welke wordt gepubliceerd op de website onder evenementen 
(www.dekamphorst.nl/evenementen/startlijsten). Hier staat aangegeven hoe laat je 
aanwezig moet zijn en op welke pony je bent ingedeeld. Op donderdagavond voor het 
evenement wordt de voorlopige startlijst gepubliceerd. De definitieve startlijst wordt 
uiterlijk de zaterdag voor het evenement gepubliceerd. 
Voor kinderen die al een Binkie boekje hebben: graag z.s.m. je boekje inleveren na 
aanmelding! 
 
Kosten 
De kosten zijn € 20,00 per proef. De betaling ontvangen we graag op de Binkie dag tijdens 
het aanmelden aan de bar.  


