
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR RIEKS DUBBINK 
LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU. 

 
Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat 
onopvallend en op de achtergrond. Maar deze personen zouden best eens extra in het 
zonnetje gezet mogen worden. Bij De Lochsprinters kennen wij zo iemand die deze publieke 
erkenning verdient. 
 
Vorige week ontving Rieks Dubbink een brief van de gemeente, of hij vrijdag 25 april op het 
gemeentehuis wil komen, en wel bij de burgemeester……….. 
Wat Rieks niet wist, is dat hiervoor in het diepste geheim, bijna een jaar geleden de eerste 
gegevens zijn verzameld en aanvragen ingediend zijn bij de nodige instanties.  
Rieks is al vele jaren actief bij verschillende verenigingen. Bij De Lochsprinters zit hij in de 
jury, verzorgt de ledenadministratie, is penningmeester, wedstrijdcoördinator en helpt bij 
werkzaamheden aan de baan. Ook op regionaal en landelijk niveau bezet hij verschillende 
bestuursfuncties. Binnen de BMX sport heeft hij geen achternaam nodig, iedereen kent 
Rieks. Hoeveel uren Rieks besteed aan de fietscross is moeilijk aan te geven, ze zijn gewoon 
niet te tellen. Volgens velen heeft hij wel 10 dagen in een week nodig voor alles wat hij doet. 
Mocht hij ooit stoppen, waar we nog niet aan willen denken, waar halen we dan al die 
vrijwilligers vandaan die zijn taken over willen en kunnen nemen. 
 
Rieks is ook erg betrokken als vrijwilliger bij treintje Bello. Als machinist verzorgt hij ritten 
voor schoolreisjes en ook toeristen vervoerd hij over de Holterberg. Rieks is 
verantwoordelijk voor de passagiers; ze moeten veilig van A naar B gebracht worden.   
Bij de schietvereniging LSVN is Rieks belast met het beheer van het clubhuis. Ook heeft hij 
daar de algehele leiding van de schietavonden. Bij de verschillende toernooien houdt hij de 
scores bij. 
Dan heeft hij nog tijd over voor de postzegelvereniging en de modelbouwbotenclub. Een 
bestuursfunctie heeft hij hier niet, maar hij verzorgt wel de ledenadministratie en houdt de 
scores bij tijdens wedstrijden.  
 
In bijzijn van familieleden en mensen uit het verenigingsleven is door de burgemeester aan 
Rieks op 25 april een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Als blijk van waardering voor al 
het werk dat hij belangeloos doet voor verschillende verenigingen en hopelijk nog jaren zal 
blijven doen. 
Na de uitreiking is het gezelschap in treintje Bello gestapt, natuurlijk even langs de crossbaan 
om een paar foto’s te maken. Daarna verder naar het clubgebouw van de schietvereniging 
waar we konden genieten van een lekkere lunch. Hier kon de totaal verraste Rieks even 
bijkomen van deze bijzondere gelegenheid. 
 
Tijdens de viering van Koningsdag op zaterdag 26 april volgt na de aubade en de toespraak 
van de burgemeester een gezamenlijk zingen van het Wilhelmus op het plein in Nijverdal. 
Muziekvereniging EMOS zorgt daarbij voor de muzikale ondersteuning. Deze plechtigheid 
duurt tot ongeveer 10:00. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om de gedecoreerden 
(waaronder Rieks) te feliciteren met hun Koninklijke Onderscheiding.  
 
Namens de Lochsprinters, Willien, Albert, Henk en Ellen. 


