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Henny Sackers zal worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau  
 
De heer Sackers ontvangt op maandag 18 juli, de dag voordat de 104e editie van de Nijmeegse 
Vierdaagse van start gaat, een Koninklijke onderscheiding.  
Hij wordt dan benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje – Nassau.   
De heer Sackers krijgt deze onderscheiding omdat hij over een periode van meer dan 25 jaar een 
zeer grote bijdrage leverde aan de ontwikkeling en organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse. De 
heer Sackers woont in de gemeente Beuningen maar omdat alle verdiensten in Nijmegen 
plaatsvonden, is de uitreiking in Nijmegen.  
 
Henny Sackers combineert zijn professionele carrière als hoogleraar bestuurssanctierecht aan de 
Radboud universiteit al meer dan 25 jaar met vrijwillig bestuurswerk voor één van de grootste 
evenementen van Nederland, De Nijmeegse Vierdaagse. Als huidige marsleider 

. Hij combineert deze functie met zijn werk als rechter én 
hoogleraar. Naast de jarenlange inzet voor de Vierdaagse, zette hij zich ook jarenlang in voor de 
vereniging van Gouden Kruisdragers Vierdaagse, deze vereniging behartigt de belangen van 
wandelaars die 10 keer of vaker de Vierdaagse van Nijmegen met succes hebben voltooid. 
In 1983 werd Sackers lid van deze vereniging en van 1993 tot 2012 was hij secretaris en later 
voorzitter.  
 
Deelnemer én vrijwilliger van de Vierdaagse 

 
Bestuur Stichting DE 4DAAGSE 
Tot 1999 werd de Vierdaagse onder auspiciën van de KNBLO-NL, de rechtsvoorganger van de 
kWbn, in feite georganiseerd door de marsleider en zijn vervanger. In 1999 wijzigde de structuur 
zich enigszins en werd de organisatie in handen gelegd van een (driehoofdig) managementteam. De 
KNBLO verzelfstandigde in 2001 de Vierdaagse en richtte Stichting DE 4DAAGSE op. Henny Sackers 
heeft met veel energie het verzelfstandigingsproces destijds juridisch begeleid. Dat deed hij samen 
met het managementteam.  
In 2008 trad Henny Sackers toe tot het uit vijf natuurlijke personen bestaande bestuur.  
Als bestuurslid was Henny Sackers, naast de medeverantwoordelijkheid voor het gehele reilen en 
zeilen van de stichting, belast met de portefeuille Juridische zaken. Hij bleef ook tot 2015 hoofd 
start-/finishlocatie. 
 
Marsleider in 2018 
In 2018 werd Henny Sackers voorzitter van het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE oftewel, hij 
werd marsleider. In zijn hoedanigheid van voorzitter/marsleider representeert hij de stichting in 
binnen- en buitenland. Niet in de laatste plaats door de tomeloze inzet van het bestuur van Stichting 
DE 4DAAGSE, waarvan de heer Sackers vanaf 2008 deel uitmaakt en waaraan hij sinds 2018 leiding 
geeft, staat de Vierdaagse nationaal en internationaal op de kaart. De Vierdaagse is al vele jaren niet 
alleen het grootste publieksevenement, maar ook het grootse meerdaagse sportevenement van 
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Nederland. Samengevat mag worden gesteld dat Henny Sackers een grote en verdienstelijke 
bijdrage levert aan het welslagen en de goede naam van de Vierdaagse met daaraan gekoppeld een 
zeer positieve uitstraling voor de stad Nijmegen en de regio (de elf andere gemeenten die door de 
Vierdaagse worden aangedaan daaronder begrepen).  
 
Bescheidenheid  
Zijn verdiensten voor de organisatie, of beter gezegd: voor de tienduizenden wandelaars ieder jaar, 
zijn groot. We kunnen wel stellen dat Henny Sackers een nationaal belangrijke rol speelt voor de 
Vierdaagse. Maar het is een man, die zich vooral bescheiden opstelt, weinig gelauwerd wordt, 
terwijl hij grote verantwoordelijkheid voelt en draagt.  
 
Informatie over de uitreiking van de onderscheiding 
De heer Sackers zal worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje – Nassau omdat hij een 
grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse 
 
Informatie: De uitreiking zal plaatsvinden op: Maandag 18 juli 2022 
Tijdstip: 12.15 uur 
Locatie: VIP ruimte Wedren Nijmegen 
Pers welkom:  ja 
 
Gegevens van de gedecoreerde:  
 

 De heer H.J.B. Henricus Johannes Bernardus Sackers (Henny) 

 geboortedatum 11-03-1956  
 woonplaats: Beuningen 

 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
 

Noot voor de redactie  
 

Dit persbericht staat onder embargo 18 juli 13.00 uur.  
Uiteraard is de uitreiking van een Koninklijke/Gemeentelijke onderscheiding voor deze persoon 
een verrassing.  
We vragen daarom nadrukkelijk om discreet om te gaan met de informatie in dit persbericht tot de 
uitreiking heeft plaatsgevonden.   
Heeft u een vraag over dit persbericht? Neem dan contact op met team Communicatie van de 
gemeente Beuningen, tel. 14 024 of e-mail publicaties@beuningen.nl 
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