
dag Ben, dag Tariq 

 
Na een kleine week wachttijd mijn blik op de cursus   

cursus Professional 2.0. 
 
Zoals ik al even mondeling heb meegegeven ben ik tegelijk dankbaar 

voor de kunde van de docenten en ook wel fier over mezelf dat ik het tot 
en met de cursus professioneel heb gehaald.  (inclusief 

getuigschrift).  Ik heb van partner Frans een goedkeurende commentaar 
mogen ontvangen.   
 

Over de cursusdag zelf. 
Zondagmorgen 9u, een werkdag massage.  Ik keek er wat tegenop, maar 

dat vond ik een goed teken.  Zoiets als de avond voor een vertrek op 
reis.   
Eens opgestaan en vertrokken trekt mijn gemoed een ander schuifke 

open en komt het enthousiasme.   
We waren met een kleine groep met de juiste instelling.  De  goede 

opstelling van de tafels  kwam overeen met een examen-opstelling  Alles 
kon gevolgd worden zonder dat je iets kon verborgen houden voor het 

alziende oog van Ben en Tariq.  Wat een 'serieu' in de groep.  Niet dat 
een massagecursus andere keren enkel een party plezier is, nu voelde ik 
het  nog meer  aan dat het om een ernstige bezigheid ging.  Ik had een 

uitstekende masseur, massé.  De  tafel was  zonder gat, waar ik heb er 
deze keer niet al  veel last heb van gehad. 

De cursus bevatte veel nieuwe stof, erg veel.  Meestal probeer ik de dag 
nadien wat aantekeningen te maken, deze keer was het onbegonnen 
werk een samenvatting te maken.  Ik moest het beperken tot wat nota's 

over enkele nieuwe technieken.   
Interessant, maar ook vermoeiend de concentratie  zo lang vast te 

houden.  Na de pauze en bezig zijnde aan de buikkant kreeg ik een 
dipje.  Bij de massage van borst en armen kon ik in éne niet meer zo 
goed volgen.  Gelukkig had ik een goede massé die me wat 

'stuurde'.  Gelukkig kwam daarna de massage van het hoofd, hier zaten 
minder nieuwe technieken in vervat zodat ik terug mijn vertrouwen 

hervond.  Volgde nog mijn beurt als massé.  
 
Onze docent Tariq 

Hij deed dat voortreffelijk.  Goede demonstraties van de technieken en 
wat ik ook heel fijn vond als massé de regelmatige onverwachte 4 

handenmassages.  Het blijft een dessert deze te mogen ontvangen.  Ik 
had een erg goede masseur, ik hou de meeste tijd mijn ogen 
gesloten.  Zonder stem kon ik meestal niet oordelen aan welke kant mijn 

masseur bezig was en aan welke kant Tariq.  
Eén opmerksing aan Tariq : je mag je stem wat meer volume geven.  (60 

plussers horen al  wats minder goe he maat.) 
 
Wat ik ook heb onthouden van mijn masseur/massé: meer durven.  Ik 

ben blijkbaar nog wat te voorzichtig en mag mijn massage met wat meer 
kracht geven.  Hij had daar zeker geen moeite mee heb ik 'aan den lijve' 

ondervonden.   
 



Wat ik zeker wil meenemen van de nieuwe technieken is het trillen,  niet 

makkelijk wat je probeert al snel te veel en wordt het schudden.  De 
buik waar we nu ook de zijkant van kneden en de triltechniek toepassen 

op de navel.  Het fijn om te krijgen zijn alle manipulaties op de kont.   
 
 

B. uit D. 
 

 

 
Dag Ben,   
  

Hier J.  nog eens, ik wil je in persoonlijkheid nogmaals bedanken. 
  

Ik heb vandaag iemand mogen masseren om te oefenen en ik ben hier 
zeer trots op 
want die persoon was zelf een therapeut dus hij wist het ene en het 

andere, zonder te zeggen dat ik nog maar 2 cursussen heb gevolgd ben 
ik eraan begonnen vol goede moed, zoals je het me geleerd hebt, en na 

de sessie zei die persoon  
zijn woorden het was zalig goed, doe je dit al lang vroeg die persoon,  

toen vertelde ik dat ik nog maar 2 cursussen heb gevolgd bij jou en hij 
kon dit niet geloven 
hij zei het is precies of je al maanden bezig bent. 

  
ik was hier nog een beetje trots op toen die da zei tegen me, en ik moest 

een bedankingsmail sturen naar jou 
om jou te bedanken voor de lessen die  je me al hebt bijgebracht echt 
waar 

  
ik kom zeker nog meer langs zodanig dat ik nogmeer kan bijleren en 

verder ontwikkelen 
  
  

echt waar kan je hiervoor niet genoeg bedanken 
  

mvg  
j. uit b. 
---------------------------------------- 

 
 

hallo Ben , 
  
hartelijk dank voor de super toffe en leerrijke namiddag ! ik heb super 

veel bijgeleerd !! 
  

groetjes  
D. uit I. 

 
Hallo Ben, 

Na een zeer geslaagde massagedag van gisteren, wil ik me graag 
inschrijven voor de cursus gevorderden A. 



Ik geloof niet dat het verstandig is voor mij om er de cursus 

gevorderden B er achter aan te doen daar ik w.s. alles door elkaar gaat 
gooien. 

Ik hoop wel dat ik dan in de gelegenheid ben om de geoefende 

technieken op u te mogen oefenen 😉. 

Met vriendelijke groeten, 
(de gouden handjes, lol) 

D. uit O. 
  

----------- 
Hoi Ben, 
Ik heb jullie nieuwe website bekeken.  

Ik vind het er zeer professioneel uitzien.  
Goede beschrijving van allerlei technische handelingen.  

Mooie foto's  
Kan er eigenlijk niets aan toevoegen.  
Misschien nog wat reacties van cursisten? 

Met vriendelijke groet,  
A. uit C. 

 
 
***Ben,   

Op een bijzondere manier leer je plezierig en deskundig masseren. Er 
wordt zeer goed opgelet en meteen gecorrigeerd. Het was voor mij, zelf 

therapeut zijnde, een aangename manier om met mijn vak bezig te zijn. 
Ik volg dan ook regelmatig de lessen. Bedankt, jullie zijn vakmensen! B. 
uit M. 

---------------------------------- 
*** Ik maakte via internet kennis met de cursussen en schreef me 

zonder partner in.  
Ik hou van naakt zijn en was meteen gewonnen voor de bijzonder 

ongedwongen sfeer tijdens de cursus. 
ik heb de basistechnieken onder de knie en heb me dan ook 
ingeschreven voor de andere cursussen. 

Alles werd voldoende uitgelegd tijdens de cursus en er is voldoende tijd 
om in te oefenen en tijdens de pauzes (als je meerdere sessies per dag 

volgt) is er tijd voor een praatje onder elkaar. 
Naast het naakt masseren gebeurt ook het naakt zwemmen in deze vrij 
en ongedwongen sfeer. Het is een gezellig avondje relaxen onder 

vrienden. 
Heerlijk gewoon om vrij je zelf te kunnen zijn. 

Vriendelijke groeten, 
J.uit H. 
---------------------------------- 

*** Jaaaa, het was zalig! 
Dikke merci 

Xx 
C uit L. 
------------------------ 

*** Beste Ben, 
Heel erg bedankt voor de zalige namiddag. Ik ben nog aan het bekomen. 



Ik ben heel verwend en ik heb er van genoten om mijn massé te 

verwennen. Meer moet dat echt niet zijn en ik ben dan ook enorm 
nieuwsgierig naar de andere massagecursussen. 

Knuffel, 
J. uit S. 
 

------------------------- 
 

*** Ik vond het geweldig, ik heb er enorm van genoten! 
Ik voelde mij ook direct op mijn gemak, geen gêne om direct naakt te 
verschijnen voor de rest van de groep. 

Het was zeer gemoedelijk. 
Samen met je deskundige uitleg was het masseren een wellust voor het 

lichaam. 
Het ontvangen is iets goddelijks, althans voor mij, maar het geven is 
eveneens iets verrukkelijk, soms iets opwindend maar dat kan! 

Het naar huis rijden was wat hectisch gezien het spitsuur maar ja 
misschien moet ik in het vervolg een avondsessie nemen!  

Nogmaals bedankt en tot een volgende keer! 
Ik kom zeker terug !!! 

  
B. uit A. 
----------------------------------- 

 
 

*** Hoi Ben, 
 
Dank voor de prima cursussen van gisteren. Ik heb weer veel geleerd. Ik 

ben even aan het kijken of ik 17 mei vrij kan maken om opnieuw te 
komen. Zijn er dan nog plaatsen vrij of is het al vol. 

Met groet, 
J. uit ’s-G. 
 

---------------------- 
 

*** Beste Ben, ·Voorafgaande communicatie was voor mij zeer correct, 
alles was duidelijk vooraf. Het enige waar ik wat schrik voor had was of 
de cursus wel echt was en geen bedriegerij want tegenwoordig kan je 

niet voorzichtig genoeg zijn, misschien wat paranoïde van mij. Maar die 
schrik was direct over toen ik de deur opende en ik zag in een oogopslag 

dat het wel goed zat. Een gezicht spreekt reeds boekdelen voor mij.  
Het aanvangsuur kon voor mij niet beter; 13u bent prima. 
Ik was bloednerveus voor het binnenkomen ook al ben ik een verwoed 

saunaganger en naturist maar zoals ik al zei je hebt een open gezicht en 
je zag er eerlijk uit in mijn beleving. dus je stelde me direct op m’n 

gemak waardoor ik ook geen enkel probleem had om uit de kleren te 
gaan. 
De relaxmassage geven vond ik leuk en aangenaam hoewel ik veel liever 

een zachte, verzorgde vrouwenvoet masseer dan een eeltige 
mannenvoet en ook de perineummassage geven was voor mij raar en 

onwennig maar ik zette m’n verstand op nul en ik ging voor de massé 
genot geven want zelf heb ik dat ook graag dat ze mij deugd geven. 



Ook het feit om mannen te masseren was raar voor mij, vrouwen zijn 

uiteraard veel zachter en gladder maar ik had er zelf deugd van om de 
andere te horen en te zien genieten. 

Wat de oliemassage bij mezelf betreft, ik vond het zalig om al die 
handen op m’n lijf te voelen. 
Mijn huid voelt zalig zacht en niet meer droog aan, ik word ze precies 

ook meer gewaar? 
Wel heb ik hoofdpijn en voelen men spieren nu stijf aan, waarschijnlijk 

doordat de lymfeklieren hun afvalstoffen losgemaakt door de 
massage door m’n lijf stuwen? water drinken is dus de boodschap. 
m’n voeten voelen lekker gevoelig aan, knieën voelen stijf aan kin tintelt 

wat net zoals m’n voeten, leuk gevoel! Ik heb graag dat ze aan m’n 
voeten strelen, kneden, masseren. 

Meest effect van de massage? spanning in m’n rug is iets minder. 
ik vond die mantramuziek heerlijk tijdens de massage en dan nog wat 
Indische kleuren (oranje doeken...) maar dat is mijn smaak en 

voorstelling van de ideale massage. Verwarming was ideaal voor mij, 
voor de massé prima voor de masseur net gepast. Wel mocht de olie 

voor mij warmer zijn. 
Hygiëneregels waren goed en zeker nodig vind ik. 

Gezelschap was voor mij ook zeer goed, allemaal aangename mensen 
stuk voor stuk en ik voelde me goed bij hen temeer het oudere personen 
waren.   

Begeleiding; aangenaam en leerrijk 
je hebt dat voor mij prima georganiseerd en begeleid! 

Mijn hartelijke dank voor de begeleiding en aan de collega cursisten 
bedankt voor de heerlijke massages. 
J. uit Z. 

 
 

 
 
 

 
*** Bedankt voor je boodschap. 

Ik ben heel tevreden met de massageavond: je uitleg is zeer duidelijk en 
progressief, de gezelschap was sympathiek. 
Ik heb veel plezier gehad een andere te masseren, zijn huid te voelen. 

een toffe ervaring eigenlijk ook op menselijk vlak. 
Ik ben geïnteresseerd indien je een tweede sessie organiseert, laat het 

dan weten, a.u.b. 
m.v.g. 
J-P. uit W. 

------------------------------------- 
 

*** hoi,  
ik heb van een vriend horen boffen met je massagecursus 
hij heeft op mij een massage uitgevoerd en ik moet zeggen 

ik heb er van genoten 
ik ben ook wel geïnteresseerd in jouw cursus 

ken al wat massagetechnieken maar wil altijd nog wat bijleren  
zal je mijn gegevens doorgeven  



J. uit B. 

liefst op een vrijdagavond of in weekend in de namiddag 
ik kijk er al naar uit 

vriendelijke groetjes  
J. uit B. 
 

--------------------------- 
 

**** hoi ben 
sorry voor het late antwoord  
alvast bedankt voor de geslaagde namiddag 

de ontvangst was goed, het uur is ok,  
ik was helemaal niet zenuwachtig om binnen te komen, ik weet uit 

ervaring wel al voor een stuk waaraan ik mij mag verwachten bij een 
massage 
en massage krijgen is nu eenmaal naakt, dus had ik geen probleem om 

naakt te zijn, ·ik geef ook massage zoals je al weet 
de basis is bijna overal gelijk, en je leert constant dingen bij 

ik heb ook paar dingen nieuwe handelingen bijgeleerd 
was ff wennen in het begin om het te geven en te krijgen, maar het heeft 

een zeer goed gevoel 
je voelt je lichaam gloeien, ·ik vond iedereen aangenaam om mee om te 
gaan, voor mij maakt het geen verschil hoe iemand er uit ziet 

ze komen voor een massage en van mij krijgt iedereen evenveel 
aandacht 

je bent een goeie lesgever, je legt duidelijk uit hoe het moet en 
corrigeert waar het nodig is 
ik zie niet direct puntjes waar je nog iets aan kan veranderen  

ik wil zeker nog eens terug komen om de nieuwe handelingen nog wat 
beter in mijn handen te krijgen 

het zou dan het beste passen op een zaterdag of zondagnamiddag 
ideaal om met de trein te komen 
's avonds heb ik geen trein meer om terug huiswaarts te keren 

  
met vriendelijke groetjes 

en tot gauw nog eens 
x  
J. uit B. 

 
 

 
 
***  

Hallo Ben,  
 

Een geweldig ontvangst. 
Zeker niet zenuwachtig en lekker ontspannen.  
De ruimte was heerlijk op temperatuur en goed verlicht. 

Het uit de kleren is voor mij geen probleem.  
Waren met een groep leuke medecursisten.  

Het voorstellen was leuk en informatief ook de uitleg over 
je hygiëne regels.  



Olie massage is altijd een genot zowel om te geven als te ontvangen. 

Het masseren mag mijn inziens wat steviger maar dat is persoonlijke 
voorkeur. 

Goed dat ook de gordel streek niet vergeten wordt.  
Neem ik zelf in mijn massage ook altijd mee. 
De voetmassage werkt lekker helemaal goed.  

Knieën heb ik niet zo veel mee. Maar ondanks dat wel een goed 
onderdeel.  

Gezicht massage is super om te ontvangen vaak een vergeten kindje.  
Voorkant mag mijn inziens meer aan de benen worden gedaan.  
 

Al met al een super middag en met een heerlijk gevoel in mijn lijf naar 
huis gegaan.  

Geweldige ervaring komt zeker nog eens terug.  
 
Bedankt ben. 

A. uit D. 
 

 
 

*** Ben, 
 
Bedankt voor de fijne namiddag. Ik dacht dat het van 13 tot 16u was, en 

had al een (ernstige) afspraak rond 16u30 op een andere plaats in 
Berchem. Jammer dat ik dus weg moest. 

Ik heb op korte tijd heel veel bijgeleerd. Ik dank jou daarvoor, maar ook 
J. , mijn masseur die heel geduldig was. 
Liefs, 

J. uit O. 
 

-------------------------------------- 
 
*** Here we go. al kan ik het al samenvatten met “subliem”! 

 
Aanvangsuur was perfect.  

Bij binnenkomst, was ik heeeeel erg zenuwachtig, maar jouw directe 
open stijl heeft me bij 't binnenkomen onmiddellijk op mijn gemak 
gesteld. Daardoor was het voor mij ook plots geen probleem meer om 

sereen uit de kleren te stappen, en een deel van de andere deelnemers 
te begroeten. Ik vond het "functioneel naakt" en had daar niet het 

minste probleem mee. 
 
Ik kan heel duidelijk zeggen dat ik het verloop van de ganse avond 

bijzonder geslaagd vond: uw vlotte, deskundige en efficiënte aanpak... 
geen getreuzel maar direct "hands-on", ik heb het gevoel dat we héél 

wat hebben gedaan !! 
Ook de mail op voorhand vond ik zéér zéér belangrijk en perfect ok: het 
is duidelijk dat het niet om één of andere louche bedoening gaat, het 

stukje over hygiëne vond ik ook heel erg duidelijk (en dat heb ik graag). 
Ik was ook erg verrast dat ik ook evenveel genoot van het geven van de 

relaxmassage dan van het krijgen ervan! Types die me seksueel 
aanspreken waren er nu toevallig niet bij, maar ik was zoooo 



aangenaam verrast van het feit dat ik écht wel met het lichaam van de 

andere deelnemers bezig was, ongeacht hun bouw. Ik herinner me nog 
goed dat je luidop zei "dat ik het precies ook wel graag deed”! Goed 

opgemerkt: -) 
ik ben trouwens ook heel erg te spreken over de sérieux van uw sessie 
(ik vind dat het zo hoort, met correctheid is niks mis, integendeel) 

gemengd met een kwinkslag af en toe! 
Ik weet zéker - als ik nog mag - dat het tot een volgende zal zijn! 

Kus, 
J. uit A. 
 

 
 

*** Hallo Ben, 
 
Nog geen tijd gehad om te antwoorden, maar hier is het dan toch. 

Wow, k besef zelf niet altijd dat ik blijkbaar mensen goed aanvoel, maar 
dat is nog gebeurd. lol 

De massage was zalig. Mijn medemasseur J. uit A. heeft HET ook! Ik heb 
van hem de beste massage gekregen tot nu toe! 

Bedankt om dat met mij te delen. Ik geniet elke keer weer van die 
sessies. . 
Zeg gerust aan J. uit A. dat ik enorm genoten heb van heel zijn massage. 

Ik hoop dat J. uit A. en ik mekaar ook eens ontmoeten in de erotisch, 
sensuele cursus. Zeg ook aan J. uit A. dat hij me op mijn email gerust 

mag contacteren als hij daar zin in heeft om over de massage nog wat 
na te praten. 
Ik geniet elke keer enorm van de massage en wil zeker nog meer leren! 

g’tjes 
E. uit Z. 

 
---------------------------------- 
 

*** hi ben  
ik ben veilig en wel thuisgeraakt 

het was een geweldige ervaring dat ik heb meegemaakt 
ik kan het iedereen aanraden  
groetjes 

J. uit B. 
 

 
*** Beste Ben, ·mijn excuses dat ik niet direct reply, maar dat is een 
algemeen gegeven, gezien het feit dat ik tot over mijn oren in het werk 

zit. Ik werk nu full time in t. en de examens zijn begonnen op school. 
Dus je begrijpt dat dat alle tijd eerst in beslag neemt. 

Wat de massagelessen betreft, heb ik allee maar goede woorden. Je bent 
een perfect leraar en weet wat timing is. Ik heb er enerzijds van genoten 
te masseren en anderzijds massage te krijgen. We moeten idd nog veel 

leren, maar oefening baart kunst. 
Het waren wél allemaal toffe mensen, en ik vond jet 'koppel' zeer 

warmbloedig.(zou hen wel nog willen ontmoeten) 
Ik was ook direct mijn schroom over mijn lichaam kwijt, want ik vind me 



niet Mr beauty (te mager en zoals ik al zei te oud) 

maar ik was direct ontspannen. 
Ik heb ook tijdens de massagelessen geen seconde een erotische prikkel 

voelen opwellen, maar dat komt omdat ik geconcentreerd was om het 
goed te doen. 
Misschien zal dat tijdens mijn 'praktijklessen wel gebeuren. 

In alle geval, ik heb me al massageolie aangeschaft en ga binnenkort 
'oefenen' op een vriend. 

  
Als er nog lessen zijn waar ik kan aan deelnemen om andere technieken 
uit te proberen, of als er specifieke 'lessen' zijn, wil ik er graag aan 

deelnemen. Maar nu komt een hype drukke tijd voor mij. Natuurlijk niet 
de zaterdagavond.  

Ten tweede wil ik je bedanken voor de steen goede adviezen i.v.m. mijn 
beenkrampen. IK heb nog een paar keer de homeopathische pillen 
genomen, maar heb vooral gemasseerd op mezelf met een tonic die ik 

bij de apotheek heb gekregen. Veel heeft ook te maken met de 
hyperstress waar ik steeds in vertoef en als die wat gaat afnemen gaat 

de rest vanzelf mee.  
Zo Ben, nogmaals excuses voor deze late reactie, maar wees gerust, ik 

heb er van genoten.  
 Tot zeer binnenkort hoop ik.  
Beste groet 

  
M. uit G. 

  
PS Misschien mag je uit privéoverwegingen geen mail adressen 
doorgeven, maar ik zou toch willen met het koppel uit T. contact nemen, 

om misschien es samen te masseren. Als je dat toch wil geven zal ik je 
dankbaar zijn. 

-------------------------------------------------- 

*** 
 Dag Ben, ·Vrij kort antwoord... 

Gewoon om te zeggen dat ik het een heel toffe avond vond, zowel om de 
massage te geven als te krijgen. Wil dat eventueel nog wel eens 

overdoen want zoals je zegt, zonder oefenen vergeet je al snel. 
  
Groeten, P. uit S-B 

 

*** Hallo Ben, 

  
Eerst en vooral bedankt voor de uiterst fijne en ontspannen avond 
gisteren.  Heb er intens van genoten. Nooit geweten dat gemasseerd 

worden zo lekker kon zijn maar eveneens het geven van een 
massage  vond ik zalig. 

Voor mij hoe dan dook zeker voor herhaling vatbaar en wil hier graag 
verder in gaan.  



De ontvangst was prima en met het uit de kleren gaan had ik zeker geen 

probleem mee.  Ook het gezelschap was goed en aangenaam.   
Als gezegd was mijn huid vanmorgen zalig zacht. en ja. voelde me 

heerlijk ontspannen en vooral ontstressed.  Iets wat ik in mijn job wel 
eens kon gebruiken.  
M.a.w. je mag me zeker op de lijst zetten voor volgende cursussen   

Denk dat ik mezelf een massage tafel ga aanschaffen.  Mijn vrouw vind 
dit ook lekker en op bed is toch anders omdat je eigenlijk in een 

verkeerde houding zit en ook niet de nodige juiste druk kan uitoefenen 
Nogmaals bedankt voor de fijne avond  
P. uit G. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

*** Ik vond de massage heel goed meevallen. Start uur is voor mij 
minder belangrijk omdat ik het toch steeds moet inplannen. 
Het gezelschap was aangenaam. Allemaal leuke gasten die goed 

meededen. Ik was vrij rustig, ik voelde me snel thuis. 
De massages voelde lekker aan. . Jammer genoeg moest ik om 17 u al 

weg want het had best nog wat langer mogen duren. 
Vooral de relaxmassage vond ik lekker. Ook de massage op mijn rug. 
Maar die zit behoorlijk vast. Dus dat had ik nodig. 

Zou graag nog wat meerdere sessie willen volgen. Ook de 
herhalingsoefeningen. 

Dus als je sessies plant laat maar weten. Als het in mijn agenda past ben 
ik van de partij. 
  

Greetings 
P. uit G. 

 
---------------------------------------- 
 

*** Hallo Ben, ··Het was leuk een interessant. Je legt alles goed uit. Het 
is een snelcursus, maar toch heb ik het gevoel dat ik er al iets van ken. 

Met wat oefening denk ik wel dat ik een redelijk deftige massage kan 
geven, terwijl ik dat hiervoor helemaal niet Kon. 
Het krijgen van de massage was heel aangenaam, wat bewijst dat de 

onervaren cursisten, dankzij jou begeleiding, onmiddellijk in staat waren 
een aangenamere massage te geven. 

Groetjes, 
P. uit L. 
 

 
 

*** hoi Ben, ·  
prima thuisgekomen hoor, wel in een wit Limburg, maar zo was ik er ook 



vertrokken hé!  

mijn bevindingen zijn de volgende, ·  
prima voorafgaande info, echt heel goed! 

voor iemand die van Limburg moet komen is 13u net iets te vroeg, beter 
zou 13.30u zijn denk ik! 
beetje zenuwachtig was ik maar eenmaal binnen was dit zo over, met uit 

de kleren gaan heb ik absoluut geen probleem! 
de oliemassage vind ik fijn omwille van het lijflijk contact... 

Over het gezelschap kan ik niets negatiefs zeggen 
Ik was gekomen om te leren masseren, omdat ik het gevoel had dat ik 
dit graag zou doen en ook zou kunnen ! Ik denk dat dit voor mij is 

uitgekomen, ik vond het super om dit te doen en denk dat het mij ook 
wel “ligt”! 

Ik ga het morgen al proberen bij mijn vriend die van niets weet! 
Enige puntje ter verbetering is misschien, de voeten en onderbenen 
onder te stoppen als er niet aan gewerkt word! Ik had nl na een tijdje 

erg koude voeten.  
Maar zoals gezegd, een heel fijne namiddag, leerzaam en lekker, zeker 

voor herhaling vatbaar! 
Als het ergste van de winter voorbij is wil ik zeker eens terugkomen 

voor een herhaling of de cursus petrissage!  
m.v.g.,  
R. uit H. 

 
 

 
 
 

 
*** Hallo Ben, 

 
Ik heb een heerlijke avond gehad. Vond het best wel spannend omdat 
het voor mij de eerste keer was. En ook omdat je de andere gasten nog 

niet gezien hebt. Was wel leuk om ff kort kennis te maken met de 
anderen daardoor voelde ik me wel beter op mijn gemak. 

Ik stond er versteld van dat je toch op een heel eenvoudige manier 
bepaalde massage technieken kan aanleren. En dat zijn dus geen huis en 
tuin technieken die iedereen al kent. De warme olie was heerlijk en ook 

de meerhandenmassage. Deze had nog wel langer mogen duren. 
Het is nu een kwestie van veel oefenen en kom graag nog eens op 

herhalingscursus. 
Groeten, 
R. uit T. 

 
------------------------------------------- 

 
*** Hey Ben,  
 

Dank je voor een zeer geslaagde avond. Maar zeker ook de andere 
masseurs bedankt, uiteindelijk hebben zij ervoor gezorgd dat ik een paar 

heerlijke uren heb ondergaan  



Van zodra je weer cursussen herstart, ben ik er graag bij. , misschien 

dan weer een andere toffe combinatie van mensen die ik al ken en 
nieuwe slanke en spannende kerels, evenals Eric zou ik ook weleens een 

donkere slanke man willen masseren. Wie weet komt het er nog weleens 
van. 
Grt  

R. uit A. 
 

------------------------------------- 
 
*** hi Ben 

 
I have been very ill with a very bad cold these last days and am very 

tired; 
thanks for providing a safe, clean and pleasant atmosphere for the 
massage workshops.  

I especially enjoyed L. from T. who was a very kind person. And I hope 
to meet P. from A. again if possible. 

 
For now I have zero energy (ver bad cough ad sores trot) but Will 

contact jou again next week If jou like, ten I Will have 2 weeks leeft at 
UZA. 
 

tanks again For organischen The workshops in such a clean, safe ad 
pleasant setting, 

 
T uit A. Nederland 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
*** Dag Ben, 
 

Dank je voor je mail en om me in te plannen afgelopen woensdag en 
donderdag. 

Nu na de vijfde avondcursus wordt het masseren en gemasseerd worden 
steeds aangenamer.  
Je geraakt er een beetje in en kunt de kennis opgedaan in eerdere 

cursussen vertalen in een steeds betere en bevredigender massage. Je 
ontdekt een beetje je kunnen en je mogelijkheden en zeker zo fijn is het 

ontdekken van de verschillen in aanraking, kracht en ook genegenheid 
van je medecursisten.  



Je cursus biedt veel op dat vlak, zeker als je de mogelijkheden ten volle 

durft te benutten. 
Merci Ben en tot snel weer eens. 

Groet en fijn weekend 
R. uit A. 
 

 
 

***  Commentaar: ·de massagecursus wordt in goed begrijpbare 
bewoordingen uitgelegd zodat er een ontspannen omgeving is waarin 
kan gemasseerd worden. Aangezien iedereen meteen uit de kleren gaat 

is een gelijke start voor iedereen en ken je elkaar eigenlijk meteen een 
uitgebreide kennismaking is echt overbodig. De olie voelde lekker aan 

over het hele lichaam zonder bijwerkingen. De technieken werden goed 
uitgelegd en voorgedaan.  De gezichtsmassage zou ik eerder splitsen 
van de rest van de lichaamsmassage. 

Enig minpuntje; misschien de verwarming in de ruimte een graadje of 
twee hoger, zeker voor zij die geruime tijd op de massagetafel liggen en 

de actie stapsgewijs ondergaan en dus lang stilliggen omdat steeds 
maar een gedeelte van het lichaam bewerkt /verwarmd wordt. 

T. uit A. 
 
----------------------------------- 

 
*** hi Ben, 

 
De massagesessie was een eerste ervaring in het 'actief' masseren, daar 
waar mijn eerdere ervaringen steeds die van de 'massé' waren. 

De warme oliemassage nadien is een heerlijke 'verzachting'. 
Het meeste effect tijdens en nadien was de 'weldaad' over het ganse 

lichaam.  
Niets dan lovende woorden over de organisatie, de locatie en vooral de 
andere deelnemers die voor een zelfde doel kwamen. 

Graag verdere interesse in een herhalingsles. 
nog een fijn weekend, 

T. uit A. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
*** Hey Ben, ·Sorry voor de late reactie maar het is hier al weer wreed 

druk geweest! 



Allereerst bedankt al voor de boeiende en leerrijke avond, ik hoop dat er 

een vervolg op komt hoor! 
Ik ben veilig thuis gekomen nadat ik K. uit B. eerst thuis heb afgezet 

zoals beloofd, ben iemand van men woord hoor! 
Nu nog oefenen maar daar gaat aan gewerkt worden, ik heb zelf 
ondervonden dat niet alleen een massage krijgen maar ook geven zalig 

is maar wel intensief zeg amai zo zweten dat ik ervan deed. 
Wil dan ook verder gaan en echt goed kunnen masseren, is gewoon een 

meerwaarde naar een relatie of gewoon vrienden toe. 
Als er een vervolg komt mag je me zeker iets laten weten hoor 
Nogmaals bedankt voor je tijd en de leuke avond! 

m.v.g. 
T. uit K. 

 
 
*** Dag BEN, 

  
Eerst en vooral bedankt voor de sessie. Ik heb heel veel geleerd, en 

probeer nu alles te onthouden. 
Ik was enorm ontspannen op de trein, 

Met naakt zijn heb ik helemaal geen probleem, evenals met elkaar 
aanraken ofzo. 
Ik voelde mij direct op mijn gemak en de sessie is met kennis van zaken 

gegeven.   
Het zaligste vond ik zelf de oliemassage van de rug, vooral de dijen 

uiteraard en de bilspleet.. zaaaalig 
Ook de voeten vind ik subliem. dat geeft een enorm ontspannend 
gevoel.  

Het gezelschep viel reuze mee. allemaal gewone mensen zonder veel 
poeha, zo heb ik het graag.  

Misschien zou een iets jonger gezelschap wat meer opwinding geven, 
maar ja, ik ben ook nie meer van de jongste he.  
Maar anders: super,  

bedankt  
PS Als je een vervolgcursus kunt voorstellen, doe maar e. graag kom ik 

dan af.  
Heb mijn ventje ondertussen al een paar keer een zalige massage 
kunnen geven. Eerst wat drukken en dan de oliemassage. hij genoot... 

groetjes, en tot kijk. 
 

T. uit P. 
 
 

 
 

*** Hi Ben, ·  
Het was weer een avond om niet vlug te vergeten. 
Jou begeleiding vanaf de eerste mail met een volledige uitleg over het 

verloop van de sessie, de routeplanner, de adresbevestiging, de 
ontvangst bij het binnen komen. dat is gewoon goed. 

Het is natuurlijk leuk dat je bij het binnenkomen je heel vlug op je 
gemak gaat voelen door jou manier van ontvangst en de gezelligheid van 



de omgeving. Dit had ik ook reeds de eerste keer. Alhoewel ik helemaal 

geen probleem heb om uit de kleren te gaan kan ik mij voorstellen dat 
andere deelnemers zich hierdoor vlug op hun gemak gaan voelen.  

Ook je uitleg over de massage steekt goed ineen.  
de oliemassage: waar mijn twee favorieten de voeten en de poep 
blijven. Voor de voeten mag er misschien nog meer de nadruk gelegd 

worden dat het puncteren stevig mag gebeuren.   
Je hebt een goede feeling met het samenstellen van het gezelschap; dit 

was ook zo de eerste keer.  
Ik kijk er dan ook naar uit om het vervolg op deze massage te kunnen 
beleven. Ik werd ook de schouder en de nek gemasseerd wat ik zeer 

aangenaam vond en ook zou willen aanleren.  
Ben doe zo verder, ik zou niet weten wat er kan verbeterd worden. 

Hopelijk kom ik zeer snel weer aan de beurt. 
Besos amigo, 
T. uit G. 

 
 

 
*** Beste Ben, 

  
Bij jou is ook altijd piekfijn in orde. 
Het was een geslaagde avond, een zalige massage, lekkere 

versnapering. 
En ja ik vind het voor herhaling vatbaar, met andere dan wel. Niet dat ik 

iets tegen deze mannen heb.  
Ik denk dat je zelf wel fijn besnaard genoeg bent om de sfeer aan te 
voelen en intelligent om je conclusie te trekken. 

Maar graag blijf ik op de hoogte van je organisaties. 
  

groeten en knuffel 
V. uit R. 
 

-------------------------------------- 
 

*** Hallo Ben, ·  
Ik wilde alvast even een kleine reactie geven n.a.v. de cursus afgelopen 
middag.   

Heb het als zeer leerzaam en prettig gevonden. Ook de klik(voor mij 
althans) met een van de medecursisten was zeer prettig en aangenaam. 

Met hem zou ik de volgende keer ook wel weer willen. Ook hij was 
geïnteresseerd in wat jij allemaal vertelde, en daar hou ik wel van. 
Ontspannen sfeer en deskundig verhaal. Top was het. heb ook het 

nodige opgestoken en zal dat snel in praktijk proberen te brengen.  
Zal zeer zeker binnenkort nogmaals de basiscursus willen doen.  

Met vriendelijke groet  
W. uit Z. Nederland 
 

 
 

*** Hartelijk dank voor de aangename en leerrijke massage-avond. 



Daar ik vorig jaar al een keertje was geweest, was ik deze keer niet 

meer zo zenuwachtig om bij aankomst dadelijk uit de kleren te moeten. 
De ontvangst zelf was zoals vorige maal heel vriendelijk en stelt 

iedereen snel op zijn gemak. 
De massagetechnieken met olie wordt vlot aangeleerd  
Het masseren van de voeten is een extra, wat bij de meeste deelnemers 

als zeer aangenaam werd ervaren. 
De medidatieruimte waarin je nu de massage geeft is ook veel beter 

geschikt, ruimer, aangenamer en met de achtergrondmuziek erbij een 
heel relaxerende omgeving. 
Je mag me zeker verwachten op een herhalings- of 

vervolmakingscursus. 
Met veel dank voor de toffe avond. 

 
Groeten, 
W. uit M. 

 
-------------------------------- 

*** Hi Ben 
Ja ik was zeker tevreden, was voor mij een goede herhaling om dingen 

weer eens op te halen. 
Nee, ik was niet zenuwachtig hoor, heb het al eens vaker gedaan toen 
bij T. Nederland dus geen punt. 

De massage is prima, je moet natuurlijk in heel korte tijd wel veel doen 
dus er is niet veel oefen tijd en dat is misschien voor mensen die het 

voor het eerst doen wel wat lastig. Verder was ook duidelijk dat de 
kracht waarmee je gaat masseren nog iets is waar je misschien iets 
meer over moet zeggen. Ik kan bv wel wat hebben maar de jonge die ik 

moest masseren was op een aantal punten veel gevoeliger. Is niet erg 
maar als masseur moet je dat dus regelmatig toetsen bij je masse. 

Heb inderdaad ook gemerkt dat, als ik gemasseerd werd de masseur 
soms (zeker bij het in-oliën) veel korte strijkingen deed. Eigenlijk moet 
je in-oliën doen met ongeveer dezelfde lange strijkingen die je ook bij de 

massage zelf gaat doen.  
Het gezelschap was wel prima hoor 

 
W. uit E. Nederland 
 

------------------------- 
 

*** Dag Ben, 
 
Eindelijk heb ik dan toch nog een beetje tijd gevonden om je een 

feedback te geven in verband met de massageavond van 24 april. 
Voor mij is het persoonlijk heel goed meegevallen. In het begin was ik 

wel een beetje zenuwachtig om uit de kleren te gaan, maar dat wende 
heel gauw. De sfeer was ontspannen, gezellig en daardoor voelde ik mij 
ook snel op mijn gemak ook mede dankzij de gemoedelijke en prima 

ontvangst.  
De manier waarop de technieken werden aangeleerd door jou vond ik 

goed, alles werd goed en duidelijk uitgelegd, alleen vond ik dat het 
allemaal een beetje te snel moest gaan en stelde ik me zelf dikwijls de 



vraag " doe ik het nu eigenlijk wel goed? " 

Zo beste Ben ik hoop dat je met deze feedback wat genoegen kan nemen 
en dat het van enig nut kan zijn. Graag wil ik mij nog kandidaat stellen 

voor nog eens dezelfde massagetechnieken ( jawel je leest het goed ) 
maar dan met andere mensen opnieuw in te oefenen, want ik wil toch 
graag die technieken min of meer goed onder de knie krijgen  

Groeten en misschien tot heel gauw ( afhankelijk van de situatie met 
mijn zieke moeder ) 

 
Y. uit M. 
 

 
*** Bedankt voor de opleiding 

Jammer dat ik vroeger weg moest 
Hopelijk binnenkort nog een keer! 
 

Grt 
B.  uit K. 

 
------------------------------- 

 
*** Dag, 
Ik wil bevestigen dat ik er zeker zal zijn, ik heb de tekst gelezen, en heb 

hierbij geen vragen, het is zeer duidelijk. 
Ik vind het heel goed dat er aandacht wordt gegeven aan hygiëne! 

Ik kijk er naar uit! 
B. Uit ST 

------------------------------------------ 

 
*** Hallo Ben,  

Ik vond het best OK. Een mooie opbouw, met nadruk op praktijk 
(masseren) 
De info op voorhand toegestuurd was duidelijk! 

Sorry, dat ik wat later was, maar was extra vroeg vertrokken, ... 
De kennismaking was kort en goed.  

Vond het heel fijn om bij de andere masse ook te bezinnen.  
Instructies waren heel duidelijk. Ik moest even wennen aan je stijl, dit 
is niet negatief bedoeld. 

Soms had ik zin om iets te vragen, maar weet niet of daar ruimte voor 
was. Misschien kan je regelmatig eens vragen aan de personen of er 

mogelijke vragen zijn. Maar dit is maar een detail. 
Massage door mijn toevallige partner was super, hopelijk vond hij het 
ook zo.  

 
Inolieën van de lies mag er van mij zeker bij voor mij, heb er geen 

moeite mee. Het hoort er eenmaal bij vind ik. 
Had nadien een goed gevoel, de morgen erop ook, niet bepaald moe.  
Misschien was het leuk om de reacties na de sessie met elkaar kort te 

delen, maar begrijp door tijdsgebrek dat het moeilijk is. 
Vond de cursus heel leerrijk en aangenaam. IK denk wel eens een 

volgende cursus te volgen. 
groeten,  



C. uit St-T. 

 
 

*** Beste, 
 
Dank je nog voor de les. Jouw uitleg was duidelijk, de sfeer was gezellig 

en alles veel plezier. 4 uren ging zo snel. De deelnemers waren 
fantastisch en mijn partner was zo, als ik mag, cute! 

Ik zou graag je vragen of er een les van de hoger niveau.  
Vriendelijke groeten, 

D. uit H. 

--------------------------------- 
 

*** hallo Ben, 
  
hartelijk dank voor de super toffe en leerrijke namiddag! ik heb super 

veel bijgeleerd! 
  

groetjes  
D. uit I. 

 
----------------------------------------- 
 

*** Hallo Ben, 
Na een zeer geslaagde massagedag van gisteren, wil ik me graag 

inschrijven voor de cursus gevorderden 1.2 
Ik geloof niet dat het verstandig is voor mij om er de cursus 
gevorderden 1.3 er achter aan te doen daar ik waarschijnlijk alles door 

elkaar gaat gooien. 
Ik hoop wel dat ik dan in de gelegenheid ben om de geoefende 

technieken op u te mogen oefenen 😉. 

Met vriendelijke groeten, 
(de gouden handjes, lol) 

E. uit A. 

--------------------------------------- 
 

 
 
*** Hoi Ben hier den Hollander uit H.  ; -) 

Kun je me indien mogelijk me de kosten voor de complete dag 
doorgeven bijv. die van  april gevorderden 1.2 en 1.3? 

THX voor de educatieve presentatie gisteravond. Het is een groot 
verschil tussen de technieken en het bevleit me om intensiever mee te 
werken. 

  
Namaste, 

F. uit H. Nederland 
---------------------------- 
 

*** Hoi Ben, 
  



nog bedankt voor de leuke les afgelopen donderdag... Ik vond het leuk 

en leerzaam...  
 Ik heb inmiddels al twee proefkonijnen gemasseerd en die waren erg 

tevreden. 
Ik heb een vraagje over de cursus in april ... 
Ik probeer mijn partner J. ook de cursus te laten doen, in april zie ik alle 

cursussen in één dag gegeven worden, kan je mij doorgeven wat wij 
totaal "kwijt" zijn als mijn partner de basis doet 's morgens (moet dan 

nog wel een hotelletje zoeken, want zie dat het al om 9 uur is) en wij 
samen de 1.2 en de 1.3 doen? 
Hoor graag van je, 

Groet, 
F. uit J.  Nederland 

 
 
***Hallo Ben, 

Hier  nog even mijn reacties.  
Zoals steeds was de voorgaande communicatie tip top in orde. De route 

beschrijving is duidelijk. Het is voor iedereen duidelijk wat verwacht 
wordt qua hygiëne en dat maakt het voor iedereen aangenaam.  

De wijze waarop je ons ontvangt stelt iedereen op zijn gemak.  
De opbouw van de cursus is logisch, en na enkele deelnames voel je 
alles meer vertrouwd aan .   

Het toepassen van de getoonde technieken gebeurt door de 
verschillende cursisten op een eigen manier.  Soms een beetje 

enthousiast, soms een beetje terughoudend.  Maar dat is natuurlijk ook 
te begrijpen.  Het toont wel aan de herhaling en oefening bijdragen tot 
een betere en aangenamere uitvoering. 

Deze verschillen maken ook dat de namiddag, aangenaam en leerrijk 
blijft.  

Doordat ik reeds enkele basiscursussen gevolgd heb, kijk ik er naar uit 
om mijn kennis te verrijken in de verschillende vervolgcursussen.  
Je mag me dus steeds op je adressen lijst zetten.  

Vriendelijke groeten,  
G. uit N. 

 
--------------------------------- 
*** Beste Ben, 

 
Hartelijk dank voor de cursussen van afgelopen donderdag. Ik het weer 

veel geleerd en kan aan de slag met oefenen. 
Nog even een vraagje ik zag in vorige mails dat er een 1.2, een 1.3 en 
een 1.4 cursus was in december. Zijn deze vervallen of zitten ze al vol? 

 
 

Met groet, 
 
J. uit G. 

-------------------------  
 

 


