
 
 
Sipbokaal 2011 voor Driek ter Beek, juryrapport 
 
De Sipbokaal is een onderscheiding voor een persoon die woonachtig of werkzaam is in Olst 
en die in het afgelopen jaar gezorgd heeft voor lezenswaardig nieuws in de regionale 
geschreven pers. 
 
In het afgelopen jaar werden wij in een bepaalde periode bijna dagelijks in de regionale pers 
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de positie van de Olster markt in de strijd 
om de verkiezing van de beste kleine markt van Nederland. Zonder collega marktkooplieden 
tekort te doen was het toch echt zo dat Driek ter Beek de stuwende kracht achter de Olster 
markt is en daarnaast ook de stuwende kracht achter de strijd die de Olster markt voerde om 
tot de beste kleine markt van Olst te worden uitgeroepen. 
 
Driek ging hier ver in. Hij zou zelfs zijn hoofd kaal scheren als de Olster weekmarkt zou 
worden uitgeroepen tot de beste kleine markt van Nederland. Helaas is het er niet van 
gekomen. Maar dankzij alle inspanningen van Driek ter Beek eindigde Olst in de hoogste 
regionen, werd de Olster weekmarkt op de kaart gezet en zorgde hij voor vele lezenswaardige 
artikelen in de regionale geschreven pers. 
 
Wie is Driek ter Beek? Vanuit zijn bedrijf in Olst voorziet hij een groot deel van de Sallanders 
van hun wekelijks portie vis. Al snel na zijn komst in Olst heeft hij de harten van de Olsternaars 
veroverd, mede vanwege zijn steun en liefde voor het Olster verenigingsleven in het algemeen 
en in het bijzonder SC Overwetering. Er is zelfs een voetbaltoernooi naar hem vernoemd. 
 
Driek was naast Ron Vermaning ( winnaar van de Sipbokaal 2009) de stuwende kracht achter 
de kunstijsbaan die twee jaren achtereen veel schaatsplezier verschafte aan de Olster 
bevolking. 
En natuurlijk was Driek de leverancier van de haringen die op 2 februari 2002 genuttigd 
werden tijdens het Oranjefeest van Herensociëteit “Voorheen de Nutsneut” in het Willy 
Dobbeplantsoen ter gelegenheid van het huwelijk van Kroonprins Willem Alexander en Prinses 
Maxima.    


