
Lintjesregen in Almelo 

 
Ik heet jullie van harte welkom in de Burgerzaal van de Gemeente Almelo. U heeft het gemerkt: het 
ziet er hier allemaal officieel en ook heel feestelijk uit. Morgen, op 26 april, is het Koningsdag. En dat 
vieren we in Almelo mee, met allerlei festiviteiten en met natuurlijk de traditionele vrijmarkt. Een 
traditionele vrijmarkt waar zoals altijd àlle Almeloërs bij elkaar komen. Jong en oud, arm en rijk, bruin 
en wit. Echt een feest van saamhorigheid. U weet ook dat op de dag vóór Koningsdag de Lintjesregen 
neerdaalt in heel Nederland, dus ook in Almelo.  
Het is de dag waarop Zijne Majesteit de Koning onderscheidingen toekent aan mensen die dat in zijn 
ogen, en in die van hun omgeving, hebben verdiend. Wie zo’n onderscheiding ontvangt, is daar 
meestal ontzettend trots op. En met recht. Want je krijgt zo’n onderscheiding niet zo maar. Je moet er 
wat voor hebben gedaan en de aanvragen worden altijd streng beoordeeld. Je krijgt zo’n 
onderscheiding omdat je bijzondere verdiensten hebt, die grote maatschappelijke betekenis hebben. 
Het gaat dus niet om wie je bent, maar om wát je hebt gedaan. Eén van die Almeloërs die zo’n 
onderscheiding dik en dik verdiend heeft, Bennie Steffens, U bent vooral bekend uit de schaakwereld, 
maar ook de St. Jozefparochie heeft bijzondere herinneringen aan u, want u bent maar liefst zo’n 26 
jaar actief geweest als koster in de st. Jozefkerk, werk dat u deed met veel inzet en nauwkeurigheid. 
U werd ervaren als een waardevolle vrijwilliger met een goede attitude die een bijzonder positieve 
bijdrage heeft geleverd. De St. Jozefparochie is een kei in het inzamelen van oud papier, zo’n 900.000 
kilo per jaar, en ook bij die klus was u actief betrokken.  
De kleine groep vrijwilligers kon steeds rekenen op uw inzet, wat betekende: regelmatig op 
zaterdagmorgen in weer en wind zware fysieke arbeid verrichten. Dat hoort er nu eenmaal bij als je 
zoveel oud papier inzamelt. De schaaksport vereist iets minder fysieke inspanning, maar wat u 
allemaal gedaan heeft voor het schaken in Almelo én in geheel Nederland wekt grote bewondering. U 
vervulde de verantwoordelijke rol van penningmeester op lokaal, provinciaal én landelijk niveau. 
Gezien uw financiële functie bij Cogas tijdens uw werkzame leven lag daar ook uw expertise. En die 
expertise heeft u in uw vrije tijd geheel belangeloos ingezet voor uw geliefde schaaksport. Op het 
kantoor van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond in Haarlem heeft u op energieke en accurate 
manier de financiën beheerd en toegezien op het personeelsbeleid. U vertegenwoordigde de bond bij 
veel gelegenheden en u deed dit op uiterst representatieve wijze. Uw collega’s hebben diverse jaren 
met veel genoegen met u samengewerkt en u was een bestuurslid met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel die veel heeft gedaan voor het Nederlandse schaken. Bij de 



Schaakvereniging Almelo SVA was u niet alleen een kundig en gedegen penningmeester maar vooral 
ook een heel prettige clubman. U probeerde zoveel mogelijk mee te spelen in de interne en de 
externe competitie.  
U was hierbij een prettige persoonlijkheid die zoveel mogelijk een goede band tussen de leden 
probeerde te scheppen. Geen gezeur over kleine dingen op de club. Altijd loyaal aan de beslissingen 
van het bestuur, en een enthousiast en vrolijk man. Enige tijd geleden heeft u zelfs zowel het 
penningmeesterschap als het voorzitterschap op zich genomen. Een krachttoer, maar bovenal 
getuigend van een fantastische mentaliteit. Met meer dan 100 procent zette u zich in voor club. Ook 
als leider van het eerste team, waarbij ook hoort het opvangen van gezeur en troost bieden bij 
nederlagen. Heel veel energie heeft u ook gestoken in het werven van sponsorgeld voor het Open 
Nederlandse Kampioenschap schaken voor de jeugd. Na uw afscheid heeft u een positief saldo op de 
bank nagelaten, die het jonge bestuur in staat stelde om nieuwe plannen te maken. U zorgde ook 
voor sponsorgeld van Cogas om tweekampen mogelijk te maken met Jan Timman, Loek van Wely en 
Victor Kortsnoi. En dat allemaal in Almelo! Sinds 2008 zit u ook bij het shantykoor De Oostvaarders, 
en daar werd u binnen de kortste keren natuurlijk gevraagd om penningmeester te worden Uiteraard 
zei u geen ‘nee’. Geachte heer Steffens, u kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd 
ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd. Het heeft Zijne 
Majesteit Koning Willem-Alexander dan ook behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau!  

 

 


