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'Die man kan toverelr'
Biljarter Marcel van Beek beheerst alle disciplines

I

,KOCKENGEN Tweemaal
,districtskampioen en 66n
I keer nationaal kampioen.
En dat in 66n seizoen in
drie verschitlende biljart-
disciplines. Een uniek
kunststukje Yan de 54-ja-
rige Marce[ van Beek.
,,Die man kan toveren,"
klinkt het als de Kocke-
nees voor de fotoshoot
even een paar carambo-
les wegtikt bij de biljart-
vereniging op het dorp.
DOUWE ANNE VERBRUGGE

,,Ik ben verbaasd dat jullie me nog
kennenj' schaterlacht Van Beek met
een flink Utrechts accent als hij bin-
nenkomt bij de Kockengense biljart-
vereniging 't Heycop. ,,Ik kom hier
.nog zelden. Voor wedstrijden reis ik
het hele land door. En trainen doe
ik veel bij mijn club Apollo in
Maanssenbroek.Of bij De Wndhoek
in het Utrechtse Lombok Daar heb
ik dan een tafel voor mezelf, en kan
ik keer op keer opnieuw oefenen op
stoten die ik onder de knie wil kdj-
genJ'

Die trainingsuren hebben hun
rrruchten afgeworpen. In de hoogste
amateurklassen van de Koninklijke
Nederlandse Biljartbond werd Van
Beek afgelopen voorjaar districts-
kampioen in de biljartdiscipline
Libre en het driebanden op de
kleine tafel. Op de grote tafel pakte
hif in de derde divisie de nationale
titel.

A Marcel van Beek heerst op het biljartlaken. Foro DouwEANNEVERBRUcGE

Datde geboren Utrechter ooit aarr
het biljarten is geraakt, heeft hij aan

izijn wouw Ineke te danken. ,,Ikwas
'21 en we woonden net samen in
,Breukelen. 'Ga es wat doen man, je
.zit mij veel te veel op me lipl liet
Jneke mij wet€n. In de kantine van
lhet zwembad het Kikkerfort stond

een biljart en gtng ik biljarten. En
dat liep meteen lekker. Tfainer
Louis Lith nam mij onder zijn
hoede. Hij dacht dat ik een wiskun-
dig talent had, maar op school heb
ik daar nooit iets van gemerkt,l'ver-
telt Van Beek rnet Utrechtse humor.
,,Ik doorzie heel snel de denkbeel-
dige lijnen die de ballen op het
groene laken rnoeten lopeni' In 1991
werd Van Beek Nederlands kampi-
oen in het Libre. Daarnaging de keu
voor 16 jaar de kast in. ,,Werh kin-
deren, je weet hoe dat gaat."

De kracht achter het huidige suc-

Met de jaren
raak je overtuigd
van ie eigen
kunnen
- Marcel van Beek

ces is volgens Ineke dat haar man
onder alle omstandigheden rustig

blijft. Van Beek: ,,Met de jaren raak
je overtuigd van je eigen kunnen.
Van binnen borrelt het wel hoor, al-
leen ziet niemand dat. En een beetje
talent helpt ook Dat zit in de fami-
lie. Zo werd zijn vader Anton een
aantal jaren geleden Nederlands
kampioen in het Libre."

Of de twee zoons v&n Van Beek
ook dat talent hebben, weet hij niet.
,,Die vinden het een ouwe lullen
sport. Vroeger had ieder caf6 een bil-
jart, dan leerde je het vanzelf. Nu
betaal je flink geld voor trainingen.
Daar beginnen ze niet aan."


