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'Ontspanning is de basis voor
energie', zegt Van Beek vol
passie. 'Door de yoga voel ik
mij nog altijd fit en vitaal.
Toen ik 21 was, ben ik naar
Parijs gegaan. Dat was in de
tijd van Sartre; ik was op zoek
naar verdieping. Daar ont-
moette ik Chamda Sada, een
beroemde yoga leraar, die mij

op het pad van de yoga zette.
Later volgde ik ook nog lessen
van Krishnamurti, die later
spiritueel leider werd. Ik was
in die periode zoekende en
door de yoga viel alles op zijn
plek. Yoga leert je dat aandacht
voor jezelf moet blijven hou-
den. Als jij niet bestaat, bestaat
de wereld niet.'

Van Beek bedacht toen het
concept om yoga en massage
samen te voegen. Eenmaal te-
rug in Amsterdam kwam hij
terecht in de wereld van kunst
en cultuur. Hij ging om met
bekende acteurs en dansers als
Hans van Maanen, Lex Radius
en Han Ebbelaar en andere be-
kenden uit de ballet wereld.
'Door hen ben ik bij Het Natio-
naal ballet terecht gekomen. Ik
heb daar met veel plezier tot
mijn pensioen gewerkt. De
massage die ik geef, is heil-
massage. Dat is een structurele
massage om het diepliggend
bindweefsel los te maken. Elke
emotie die je lijf vasthoudt,
kun je zo losmaken. Als men-
sen klaagden dat het hard was,
zei ik altijd: 'aaien doet je min-

naar maar'. Mijn manier van
masseren is gevoelig, maar het
is een lekkere pijn. Het grote
voordeel is dat spanningen
verdwijnen. Dat is zéér be-
langrijk. Spanning in je lijf
zorgt voor veel ziektes. Ont-
spanning is namelijk de basis
voor energie.'
Energie is iets dat de 79-jarige
Van Beek genoeg heeft. Hij is
nog erg actief en denkt voorlo-
pig niet aan stoppen met wer-
ken. 'Ik wil minstens honderd
jaar worden. Eigenlijk liever
120 jaar, want ik wil mijn kar-
ma nog uitwerken. Dat moet
lukken, want ik geloof dat je
alles kan creëren in het leven
als je er maar voorgaat. Dan
gebeurt het gewoon. Door
mijn levenshouding ben ik lan-
ger vitaal en één met het al. Ik
ben blij met mezelf en laat me-
zelf zien. Door de yoga ben ik
een toppunt van ontspanning.
Hierdoor voel ik me goed en
voel ik mijn leeftijd niet. Ik
ben net zo fit als mijn zoon.
Die is 31 jaar', lacht hij.
De discussie die nu gaande is
over wel of niet langer door-
werken begrijpt hij allerminst.
'Ik ben sowieso voor langer
doorwerken. Ik stop nog niet
voor een miljoen met werken
en ga door met de activiteiten
waar ik van hou. Als je stopt
met actief zijn, ga je eerder
dood. Alleen maar rusten is
niet goed; bezig blijven is es-
sentieel. Ik sta op een andere
manier in het leven en heb ge-
merkt dat langer werken mij
alleen maar voordelen biedt.'
En dat doet hij dan ook met
veel passie en plezier. Hij mas-
seert nog steeds, geeft in zijn
studio verschillende yogales-
sen en doet daarnaast ook nog
vrijwilligerswerk, onder ande-
re bij Warchild. Je moet iets
delen om het te vermenigvul-
digen.'
Kijk voor meer informatie over
Fred van Beek op: www.fred-
vanbeek.com.

Fred van Beek's kleurige leven

GORDANA TODOROVIC

STAD – Ook al is hij bijna tachtig, van stoppen wil hij
niks weten. Amsterdammer Fred van Beek is al vanaf
zijn 21ste masseur – onder andere van Het Nationaal
Ballet -, en al 55 jaar yoga docent. Hij is zelfs één van de
bekendste hatha yoga leraren van Nederland en mag
vele BN'ers tot zijn klantenkring rekenen. De nog zeer
vitale Van Beek beweert dat hij zijn jeugd en vitaliteit te
danken heeft aan zijn ontspannen levenshouding, wer-
ken en vooral door goed te ademen.

Fred van Beek wil minstens honderd jaar worden. (Foto: Fotonova)

STAD – De catwalk is niet al-
leen voorbehouden voor men-
selijke modellen. Ook honden
doen het prima als manne-
quin.Afgelopen zondag orga-
niseerde Vovnjau, een exclu-
sieve dierenboutique in
Oud-Zuid, een speciale vip
middag voor haar vaste clien-
tèle en bn'ers met hun harige
viervoeters.
Onder het genot van een hapje
en een drankje voor zowel hond
als baas presenteert Vovnjau de
nieuwe collectie zomer 2009
van het merk Dogs Department
op een echte 'dogwalk'. Dit
merk richt zich met name op de
catwalktrends en vertaald deze
naar functionele en duurzame
hondenaccessoires. Ook Jort
Kelder was mét hond aanwezig
om opnames te maken voor
zijn programma ‘Bij ons in de
PC’. Onder de aanwezigen wa-
ren onder andere Hind met haar
hond Alfa en Huub Stapel met
zijn hond Nero.

Honden op
catwalk

'Noemen 
etnische
ACHTERGROND
te voorbarig'

Tijdens de eerste pers-
conferentie over de
dreigende terreuraan-
slag op winkels in
Zuidoost, werd de Ma-
rokkaanse achtergrond
van de verdachten ex-
pliciet genoemd. Er
bleek een familieband
te bestaan tussen één
van de aangehouden
Amsterdammers en een
dader van de terroristi-
sche aanslag in Madrid,
vijf jaar geleden. Bent
u een voorstander van
dergelijke 'transparan-
tie' of werpt dit een
smet op de hele Marok-
kaanse gemeenschap in
Amsterdam? Stem mee
op de stelling 'Noemen
etnische achtergrond te
voorbarig' en geef uw
reactie op
www.echo.nl.

'Te duur feestje
voor Hermitage'

Amsterdam trekt
300.000 euro uit voor
het openingsfeest van
de Hermitage. Weegt
deze 'stimulans voor de
toeristische sector in de
hoofdstad' op tegen de
kosten in economisch
zware tijden? Ja, zegt
bijna de helft van de
Amsterdammers die
stemden op onze site.
Nee, roept de wat gro-
tere helft luider, die er
vaak een reactie bij
gaf: 
'Grote schande om zo
het geld van de burgers
te misbruiken! Gaan
we protesteren? Heeft
iemand een idee?'
Hij heeft een mede-
stander: 'De Hermitage,
de noord-zuidlijn, is de
burgemeester van de
pot gerukt? Er is geen
geld voor, wij kunnen
dat straks weer ophoes-
ten. Eigenlijk moeten
we in opstand komen,
het is mooi geweest
dacht ik zo. Kom op
mensen reageer hierop.
Cohen heeft toch wel
zijn beste tijd gehad,
tijd voor vernieuwing,
weg met hem.'

Eens: 60%

Oneens: 40%

STAD – Wat kun je zien als
je op Mars bent? Is er bui-
tenaards leven? Hoe klinkt
een ster? Op 4 en 5 april
vindt in science center
NEMO een grote publieks-
manifestatie plaats die in het
teken staat van de sterren.
Bezoekers kunnen zien hoe een
telescoop werkt, live naar de
sterren ‘luisteren’, een eigen
zonnewijzer maken en een sa-
telliet van dichtbij bekijken.
Ook zijn er films, (kinder)le-
zingen, poëzie en nog veel
meer spannende doe- en luis-
teractiviteiten om zelf het heel-
al te ontdekken.
Het evenement wordt georgani-
seerd in het kader van het In-
ternationaal Jaar van de Ster-
renkunde, dat door de
Verenigde Naties is uitgeroe-
pen omdat het 400 jaar geleden
is dat de Italiaanse sterrenkun-
dige Galileo Galilei de eerste
astronomische ontdekkingen
deed met een telescoop. In
meer dan 135 landen worden
begin april publieksactiviteiten
georganiseerd onder het motto
‘Het heelal: ontdek het zelf’. 
‘Laat je verleiden door de ster-
ren’ is op 4 en 5 april gratis
toegankelijk omdat het Muse-
umweekend is. Een volledig
overzicht van de activiteiten in
NEMO is te vinden op
www.jaarvandesterrenkunde.nl
en op www.e-NEMO.nl.

Sterren in
NEMO

'Ik deed zelf al een aantal jaar
aan yoga, voornamelijk voor
ontspanning en meditatie.
Elke dag beoefen ik yoga, 's
ochtends doe ik oefeningen
voor energie en 's avonds is
het meer meditatiegericht
met ademhalingsoefeningen.
Gaandeweg bedacht ik me
dat yoga ook goed voor jonge
kinderen zou zijn. In onze
huidige maatschappij hebben
kinderen het maar druk en
moeten ze van alles; preste-
ren op school, hobby's, sport.
Kleintjes zijn heel gevoelig.
Met yoga kunnen ze ontspan-
nen en voor een moment
weer kind zijn. 
Bij Dolfijnwellness heb ik de
opleiding kinderyoga met een

gedeelte kindercounseling
gevolgd. Dat laatste is ook
erg belangrijk. Met counse-
ling gaan we naar de gevoels-
wereld van het kind, waar
problemen als adhd, onzeker-
heid, gepest worden en con-
centratieproblemen een nega-
tieve rol kunnen spelen. Ik
zoek een manier om het kind
weer zelfvertrouwen te ge-
ven.
Bij kinderyoga leer ik de
kleintjes yogahoudingen,
maar op een speelse manier.
Dit doen we via dierenhou-
dingen, zoals de leeuw, slang

of kat. Hoe jonger de kinde-
ren zijn, hoe korter de hou-
ding. De hele yogales heeft
een thema, bijvoorbeeld lief-
de, boerderij of Indianen. Ik
merk dat kinderen er heel
goed op reageren. Bij yoga
wordt spel gecombineerd met
psychologie. Kinderen kun-
nen hun emoties uiten. Ik
krijg de meeste voldoening
dat ik de onzekerheid bij kin-
deren weg kan nemen en ze
zekerheid kan geven.'
Voor contact: nathaliebuy-
sman@hotmail.com of 06-
54974144.

Nathalie helpt kind door yoga

(Foto: Fotonova)

STAD - Waar lopen Am-
sterdammers warm voor?
In deze serie belichten we
de passie van diverse
stadsgenoten. Deze week is
dat Nathalie Buysman. Zij
geeft kinderyoga en helpt
zo een kind bij de ontwik-
keling van zijn eigen ik.
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