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Fred is - en gaat -alleen voor 
de hoofdprijs
Wij, Fred van Beek, zijn en gaan alleen nog maar 

voor de hoofdprijs. Dat klinkt arrogant. Maar als je 

76 bent, dan heb je als het goed is je ‘eigen-wijsheid’ 

ontwikkeld. Een wijsheid, die alleen bij jouw eigen 

persoonlijkheid past. Dat is tenminste wel het geval 

met mij, en ik ben bereid die wijsheid – maar ik heb 

nog veel meer in petto – met jou te delen.

SINGLE VAN DE MAAND

Wie ben ik, wie ben jij?

Ik ben flamboyant, met een open Hart en een heldere geest en wordt wel een 
Hedonistische Boeddhist genoemd. Plezierig dominant in de mannelijke zin van het 
woord, en ik vind dat Humor het cement, en erotiek de magie van het leven is. De zin 
van het leven – mijn leven - is er Zin in hebben. Ik heb geen onverwerkt verleden. Het 
eeuwige leven speelt zich NU af, daarom blijf ik nog tot mijn 100-ste werken om alles 
in Liefde te ervaren: werk, relaties en de ont-moeting met de ander. Met ont-moeting 
bedoel ik dan vooral: het niet-moeten.

Geen verplichtingen, wel commitment

Dat houdt in geen verplichtingen, maar wel commitment, door dik en dun, elkaar vrij 
laten net zo goed als voor elkaar gaan. Mijn Vrij zijn betekent één zijn met het Al. Al-
een, alleen. Maar ook van je zelf houden. Pas dan kun je echte liefde geven. Pas dan 
ook kan ik als man in alle opzichten overeind blijven om monogaam te zijn. En jou in 
jouw kracht Al-een alleen laten zijn, zodat we samen ook af en toe werkelijk Samen 
kunnen zijn.

Eén van mijn motto’s is:
Als een man er niet staat, blijft hij nooit overeind.

Maar wie ben jij?
De vrouw die bij mij past is vrouwelijk om in haar vrouwelijke kracht te kunnen 
blijven en is daarmee de nieuwe vrouw van mijn leven. De eerste was de moeder van 
mijn 4 kinderen (3 meiden en een zoon, van respectievelijk 26-27-29 en 30 jaar). Ik 
word Opa!!! Ik ga heel goed met iedereen om. Meestal ook met mijn ex-vriendinnen.

Mijn valkuil met vriendinnen…

Maar mijn valkuil was wel met mijn vriendinnen dat ik ze te veel beschermde, dat 
ik ze te zwak liet zijn, dat ik ze toch teveel domineerde of dat ze zich teveel lieten 
domineren. En dat daardoor onze verhouding uit balans raakte. Aan de ene kant wil 
ik graag beschermen en helpen, stel ik mijn huis, mijn bed en mijn portemonnee 
open. Maar aan de andere kant – en dat is de tegenpool en mijn valkuil – moet ik 
misschien af en toe wel wat tegengewicht hebben.

Liever geen lucht…

Aan de ene kant hoef ik niet elke dag met je de Bijbel, de Koran, Decamerone en 
Aristoteles’ Ethica te citeren. Maar aan de andere kant ben ik zwaar allergisch voor 
louter lucht verplaatsen. Ergens wil ik graag voor je zorgen. Maar stiekem wil – en 
moet – ik ook verzorgd kunnen worden, door jouw willen worden. Dat vraagt een 
type (overtuigings)kracht van jou die lijkt op het riet in de wind aan de oever van de 
rivier. Wel meegaand, maar bij windstilte weer op de eigen plek om, als de wind weer 
uit een andere hoek komt, dan weer met die richting mee te gaan. Uiterlijk alsof het 
maar alle kanten opgaat, maar uiteindelijk toch weer fier en recht overeind op de 
eigen plek en trots omhoog gebleven en gebleken. Jij bent het riet en ik de wind of 
andersom, samen spelen we het spel wel.

Sommige vrouwen noemen mij nog steeds een Juweel. Een juweel dat ik zelf steeds 
meer tot schittering laat komen, door het van zijn (mijn) sluiers te ontdoen. Een 
Juweel waar ik jou ook graag van laat genieten.
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Wie ben jij? De nieuwe vrouw van mijn leven is (financieel en spiritueel) onafhankelijk, 
qua leeftijd ergens tussen de leeftijd na de overgang tot 75 jaar. Of heb ik dat mis? 
Je hebt een eigen sociaal leven, wat zo af en toe te delen valt. Samen zullen we 
vaak in de weekends (uit) eten gaan. De erotische ervaring begint al tijdens het 
samen dineren. Het beïnvloedt op een subtiele manier het liefdesspel. Verfijnd eten 
stimuleert niet alleen de spijsvertering , het maakt ook de seksuele energie vrij. Om 
open te staan voor het tantristisch liefdesspel. Een mechanisch liefdesspel, dat op 
het orgasme is gericht, maakt dat je energie verliest. Tijdens Tantra zal de magische 
kracht van de adem en de seks jouw energie opladen en zul je je één voelen met het 
universum. Dan is er cooperatie tussen man en vrouw en geen strijd maar universeel 
bewustzijn.

Maar een wandeling langs het strand of door de stad en een mooi theater kan ik 
natuurlijk ook waarderen. Grote woorden, graag, maar ik ben net als elk mens ook 
voor de kleine gebaren vatbaar.

Mijn cup of tea…

Ik heb een goed soepel lijf, door de Yoga en door goed ademen. Verder niet echt 
sportief, op fietsen na. Mijn energie kan ik kwijt in mijn werk als masseur, als 
Yogadocent en als spreker en entertainer voor grote groepen. Ik bridge op zijn tijd, 
maar tennis en golf al dan niet in combinatie met hockey en indien bedreven in 
plooirok en Schotse ruit,… nee dat is niet direct Mijn cup of tea.

Mijn gouden handen voor jou…

Mijn gouden massage handen zijn beschikbaar voor mijn liefdespartner, als het 
kan wederzijds. Je hebt misschien niet mijn 25-jarige ervaring als masseur van Het 
Nationale Ballet, maar ik kan je liefdevolle pogingen zeker waarderen. Ik ben, hoewel 
eveneens oprichter en nog steeds klant van reform- en natuurwinkels, daarnaast ook 
een Bourgondier die een goed glas wijn tijdens een diner zeker kan apprecieren.

Trouwens voor alles ga ik alleen maar voor kwaliteit en voor de hoofdprijs. Door 
de week als ik lessen geef en masseer eet ik sober, meestal vegetarisch, wat ik 
zelf klaarmaak en invries voor 3 of 4 dagen. Misschien ook daardoor heb ik een 
onblusbare energie. Zo’n 5 uur slaap is meestal genoeg. Bij slechte TV val ik in slaap, 
als ik er al voor terecht kom, maar ik ben wel een radio freak.

Ik ga graag zondagmorgen naar het concertgebouw, ’s middags naar een galerie of 
iets dergelijks, hoewel de dag met boeken, mijn pen, papier en computer me ook af en 
toe weldadig voorkomt

Ik weet zeker dat we elkaar al kennen, hoewel we elkaar misschien nog nooit eerder 
gezien of ontmoet hebben. In gedachten hebben wel al eens gezegd: Ja dat was nou 
altijd al een type voor mij. We weten het, we zijn

Jouw en Mijn Hoofdprijs…
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