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Snel & beter & makkelijk in slaap komen                                                                                   
Beste lezer,  

Ik ben Sabine Hoevenaars, intuïtief energetisch masseur. In 2012 ben ik begonnen met studeren in het 

vakgebied van massage. Nadat ik geslaagd was voor sportmassage, wellnessmassage werd me al snel 

duidelijk dat ik niet alleen volwassene wilde gaan masseren, zeker ook kinderen. Er volgde een aantal 

cursussen: massage voor kinderen met hooggevoeligheid/autisme, zwangerschapsmassage, 

bamboemassage, fibromyalgiemassage, bindweefselmassage. Opleidingen als holistisch 

kindermassage coach, energetisch kinder en jongere coach, elementair en intuïtief vakmanschap 

konden niet uitblijven. Elke dag ontvang ik met heel veel plezier hoogsensitieve vrouwen en kinderen. 

Sabine masseert & vitaliseert, wat betekend dat er meer is dan alleen masseren en weer naar huis. Er 

wordt veel meer gekeken naar wat er nog naast is, bijv slaapritme, stresslevel, beweeg en eetpatroon, 

supplementengebruik, spanning en ontspanning. Hierin wordt je heel subtiel begeleid en je spiegel 

voorgehouden.  

Voor je heb je een e-book met informatie hoe je op een simpele en duidelijke manier bezig kunt zijn 

met de voorbereidingen om te gaan slapen en daardoor mogelijk een betere slaap te pakken hebt. Het 

is wel aan te bevelen om dit zeker een maand of 2 vol te houden om resultaat te boeken. Als je er 

persoonlijk uitleg over wil dan zie ik je graag in mijn massagepraktijk in Berlicum. Daar kan ik je ook 

nog voorzien van nog meer ontspanningstips/ontspanningstips. Ik wens je veel plezier en slaapgenot.  
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Welkom bij mijn e-book, 3 tips die je kunt toepassen 

voor het slapengaan.                                                             

Herken je dat ook? Als je je kind(eren) in bed legt dat je na het verhaaltje je kind(eren) niet kan slapen 

of na 2 minuten al roept terwijl je net beneden bent. Klinkt het bekend als dit meestal gebeurd nadat 

je kind een kinderfeestje heeft gehad, sinterklaas op school is geweest, er een moeilijke toets 

gemaakt moest worden, ruzie is geweest, niet mocht afspreken met zijn beste vriendje, in zijn/haar 

broek heeft geplast en misschien wel bepaalde emoties van de dag: bang, verdrietig, boos, 

teleurgesteld, verward heeft meegemaakt? Dan is dit het moment om dit e-book te lezen en de tips 

in te gaan zetten. Dit zal voor je kind en ook voor het hele gezin een verbetering zijn. Geen 

mopperende kinderen in de ochtend, de kinderen zijn weer actief i.p.v dat ze niet vooruit te branden 

zijn, jij als ouder hoeft ook niet meer te mopperen en brengt de sfeer ten goede. 

Wat maakt het dat je in eerste instantie de slaap niet kunt vatten? Onder te verdelen voor kinderen 

en volwassenen: 

Kinderen zijn vaak of wel eens:  

Bang of liggen wakker: 

- Voor een figuur in de slaapkamer/onder het bed of het is te donker 

- Om alleen te zijn in de slaapkamer 

- Om eng te dromen 

- Voor een bepaalde periode: nieuw schooljaar, sinterklaas, zwemles, kinderfeestjes, e.d 

- Voor spanningen op school, thuis bijv scheiding, overlijden, ongeluk e.d 

- Voor het onbekende wat hen te wachten staat de volgende dag, vooral de kinderen die 

veel in hun hoofd zitten (denkers) gaan piekeren 

Volwassenen komen minder makkelijk in slaap door:   

• (Negatieve) gedachten niet los te kunnen laten over de gebeurtenissen van die dag; (deze 

geldt voor sommige kinderen ook nog) 

• Vermoeidheid, extreem moe zijn en toch niet kunnen slapen 

• Te laat nog aan het werk zijn geweest en het nog niet kunt afsluiten zodat het in je bed nog 

even na borrelt en de volgende dag alvast aan het voorbereiden bent 

• Nog laat volop met beeldschermen, fel licht te werken voordat je ging slapen 

• Het voorbereiden van een lastig gesprek, examen e.d 

• Overal pijntjes te voelen zodra je gaat liggen 

Sommigen mensen zijn gevoelig voor geluiden, geuren, beelden, gedachtes, pijn, eten en 

energieën.  

Zonder dat je het in de gaten hebt kun je hiervan last hebben en daardoor moeilijk in slaap komen. 

Bijv. het kijken naar een actiefilm of nare beelden bij het nieuws, kan je hier naar kijken voordat je 

gaat slapen? Je neemt bewust al dan niet bewust beeld en geluid mee de nacht in. Meer herkenbaar 

is het misschien dat je naar een feestje bent geweest waar er volop muziek was, druk gedanst werd, 

hard gepraat werd en er heel veel mensen waren (en daardoor veel verschillende energieën) e.d. 

Dan gonst het nog een tijdje na in je hoofd, terwijl je in bed ligt.  
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We weten allemaal dat in deze tijd de e-nummers, te zout eten en de suikers negatief in het nieuws 

komen. Uit eigen ervaring kan ik je delen dat minder suikers eten veel kan doen: mijn huid ziet er 

veel gezonder/gaver uit, minder hoofdpijn en meer energie. Bij jonge kinderen kan er echt wel een 

gedragsverandering plaats vinden van druk (door te veel suikers, die in heel veel producten zitten, 

het vergt creatief boodschappen doen in het begin) naar rustiger gedrag. Belangrijk is wel dat je het 

een aantal weken/maanden volhoudt, om niet in je oude patroon terug te vallen. De meeste 

uitdagingen duren 30 dagen. Belangrijk is om gezond te eten en drinken, dat betekend voldoende en 

afwisselende verse biologische groeten en fruit, zo min mogelijk dierlijke vetten te nuttigen, zo min 

mogelijk uit een pakje en kant en klare producten eten en water zonder koolzuur drinken of 

kruidenthee.  

Bepaald soort eten kan je ook tot verschillende stemmingen brengen, bedenk dan goed wat je je 

kinderen laat eten en wat je zelf nog eet en drinkt voordat je een goede nachtrust wilt hebben.   

Bekend zijn de volgende producten:  

• Thee en koffie met cafeïne 

• Chocolade  

• Nicotine  

• Alcohol 

• Te pittig eten 

• Chips, snoep en koek                                                                                                                  

   

 Tips: wat wel eten voor je slapen gaat tot 20:00 uur: 

- Kruidenthee 

- Banaan 

- Enkele dadels 

- Glaasje melk 

- Kwark 
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Per nacht is het belangrijk dat we voldoende rust hebben en in ontspanning zijn. Dit is uiteraard per 

kind verschillend. Je voelt als ouder/verzorger aan of je kind voldoende slaapt. Voor de rijping van de 

hersenen, om de hersenen gezond te houden, is het voor het jonge kind belangrijk om voldoende 

slaap te hebben. In je slaap verwerk je de gebeurtenissen van de dag. Hieronder volgt een overzicht 

wat goed zou zijn per leeftijd, dus een advies: 

• 4 en 5 jaar : 12 uur per nacht 
• 6 t/m 9 jaar : 11 uur per nacht 
• 10 en 11 jaar : 10 uur per nacht 
• 12 jaar: 9 uur per nacht 

En dan nog een overzicht dat laat zien hoe laat het verstandig is je kind naar bed te laten gaan: 

• 4-6 jaar vanaf 18.30-19.15 uur 
• 7-8 jaar vanaf 19.30-20.00 uur 
• 9-10 jaar vanaf 20.00-20.30 uur 
• 10-12 jaar vanaf 21.00 uur 
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Minder bekend zijn de energieën die we gedurende de dag met ons meedragen en over kunnen 

nemen van anderen. Ieder mens en ook dieren en planten hebben lagen van energie, dit zorgt voor 

trilling en verbindt alles met elkaar voor het goed functioneren van het lichaam. Bij het niet goed 

functioneren kun je last krijgen van hoofdpijn, licht in het hoofd, verminderde concentratie, wiebelig 

voelen, onzeker zijn, koude handen en voeten e.d.  

 

                                                      

Wellicht heb je het wel eens meegemaakt dat je ergens komt en er een bepaalde sfeer hangt en je 

niet op je gemak voelt. Dat je grote groepen mijdt zoals bijv. de stad of een concert bezoeken. Als je 

jezelf niet goed beschermd kun je de energieën van anderen overnemen, zonder dat je je hier 

bewust van bent. Reacties die dan optreden kunnen zijn hoofdpijn, doodmoe zijn, nergens zin in 

hebben, een vol hoofd, vermoeide ogen e.d. 

Bepaalde beroepsgroepen die veel met mensen werken zoals bijv. kappers, pedicures, masseurs, 

schoonheidsspecialisten enz. wisselen veel energieën uit. Als er niet genoeg bescherming is geweest 

wordt dit ook wel energielek genoemd. Om deze lagen te laten resetten kun je deze laten balanceren 

of reinigen door een massage of energetische reiniging. Dit kan op afspraak bij Sabine masseert. 

info@sabinemasseert.nl of 0637654544 

Wil je er meteen iets aan doen? Neem dan een lekkere douche en benoem een intentie voor jezelf 

zodat je alle (negatieve) energie van de dag wegspoelt door het putje. Ook een wandeling, 

hardlopen, skeeleren of fietsen in de natuur doet wonderen. Je kunt ook de ruimte reinigen met 

jeneverbes olie in een brandertje of geurverspreider. Dit is een reinigende olie voor lichaam en geest. 

Zoals je op de foto hierboven kunt zien is je lichaam omhult met kleuren, dat is de weergave van 

energie. De buitenste laag is de energetische laag, de tweede laag staat voor mentaal, de derde laag 

geeft de emotionele laag weer en de meest binnenste laag de fysieke laag.  

- Energetische laag: is niet zichtbaar, soms wel voelbaar 

- Mentale laag: wat we denken, welke gedachten en overtuigingen we hebben 

- Emotionele laag: wat we voelen bijv angst, verdriet, boosheid, vrolijkheid e.d.                       

We kunnen daardoor vluchten, verstarren of vechten 

- Fysieke laag: het menselijke lichaam, daar zijn de pijntjes voelbaar en soms zichtbaar 
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Tip 1 

Fysiek afstrijken: wat is dat en hoe doe je dat?  

Fysiek afstrijken is een manier o.a voor het slapen gaan om: 

- Beter in balans te komen                                                                                                                                                                         

- Steviger/stabieler en geaarder te staan en lopen door het dagelijkse leven                                                           

- Minder gedachten te hebben, uit je hoofd in je lijf                                                                                              

- Je kan voelen waar je in je lijf meer aandacht aan mag geven, de pijnlijke/gevoelige plekken worden 

voelbaar                                                                                                                                                                      

- De energie van de dag zakt letterlijk naar beneden en wordt afgevoerd naar de aarde.  

 

Uitleg voorbereidingen voordat je gaat afstrijken: 

* Zorg dat je als gever zelf ontspannen, rustig en geaard bent voordat je de ander gaat afstrijken. 

Neem bijv een voetenbad/douche, doe wat grondingsoefeningen.                                                                

* De gever vraagt altijd van te voren toestemming om hem/haar aan te raken.                                            

* Spreek met elkaar van te voren af als iets niet fijn voelt. Een teken/geluid of omschrijving wat het 

maakt dat het niet fijn is. Voorkom hele lange verhalen! Vragen, opmerkingen, tips of tops kunnen na 

de afstrijking gegeven worden.                                                                                                                                 

* Om de energie/stroming goed te kunnen voelen is het advies om beide geen schoenen te dragen. 

Sieraden om de pols af te doen en eventueel vesten/sjaals die kunnen opstropen uit te doen.             

* De ontvanger: dat is de  persoon die de fysieke afstrijking ontvangt, hij/zij gaat staan op een plek 

waar hij/zij het fijn vindt, zonder afleiding van de telefoon, huisdieren, tikkende klok, e.d.                      

* De ontvanger staat met zijn/haar knieën licht gebogen, kijkt naar 1 vast punt of heeft zijn/haar 

ogen dicht.                                                                                                                                                                   

* De gever: dat is de persoon die de fysieke afstrijking geeft, zorg ervoor dat er voldoende ruimte om 

de ontvanger is, zodat je geen last hebt van meubels/planten e.d.                                                                

* De gever creëert een fijne sfeer en stemt af met de ontvanger. Maak een lemniscaat 8 in 

gedachten. Dit kun je doen door: voor jezelf te benoemen in gedachten: Ik ben (voor en achternaam) 

het is vandaag (datum) en ik ben (dorp/stad) en wat van mij is blijft bij mij (de gever) en wat van (de 

ontvanger) is blijft bij hem/haar. Dit om jezelf als gever te beschermen tegen energieën en invloeden 

van anderen, waar ik het hierboven over had. Er zijn nog veel meer tips, deze geef ik je graag 

persoonlijk in een aankomende afspraak in mijn massagepraktijk.                                                                      

* Voorbeeld van afstemmen/lemniscaat: ik ben Sabine Hoevenaars, het is vandaag vrijdag 20 januari 

2022, ik ben hier op de Neptunusstraat 41 in Berlicum, wat van mij is blijft bij mij en wat van Elke is 

blijft bij haar.  
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Van start met fysiek afstrijken: 

* Je begint met je hand op de borstkas te leggen en de andere hand op de nek in het midden 

bovenaan.        

                                            

* De hand die op de nek ligt strijk je 3 keer naar beneden tot de broekriem, dit mag best stevig. 

Probeer zelf aan te voelen welke druk je mag en kan geven.                                                                          

* Dan verplaatst je je hand naar de linker schouder en strijk 3 keer naar beneden tot de broekriem.   

* Ditzelfde doe je bij de rechterschouder.                                                                                                          

* Je sluit af door nog 1 keer heel langzaam over het midden van de rug te strijken net als de eerste 

strijking.                                                                                                                                                                       

* Je blijft in contact, ga achter de ontvanger staan en strijk je vanaf de schouders over de beide 

armen naar de handen/vingers. Dit doe je 3 keer.                                                                                           

Zodra het contact verbroken wordt heeft het fysiek afstrijken minder effect.                   
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* Zorg dat je contact blijft houden en verplaats je handen naar het linkerbeen, hier strijk je 3 keer 

over het been naar beneden richting de voet en druk je de voet stevig in de grond.  

            

* Herhaal dit op het rechterbeen.                                                                                                                         

* Tot slot in contact naar boven, leg je handen lichtjes op de schouders, wieg heel voorzichtig een 

paar keer op en neer, voel aan wanneer je langzaam los kunt laten.   

                                                                    

* Wacht rustig tot de ontvanger klaar is om een reactie te geven. Je kunt ook benoemen dat ze nog 

eens een paar keer diep mogen ademhalen, in door de neus en uit door de mond, hun vingers en nek 

mogen bewegen en wanneer ze er klaar voor zijn hun ogen te openen. De één is er meteen weer en 

de ander neemt er de tijd voor.                                                                                                                             

* De gever wast hierna goed zijn handen over de polsen, met de intentie alles wat van de ontvanger 

is weg te spoelen door het putje.   

 

TIP: Je kunt fysiek afstrijken ook toepassen als je kind uit school komt                     

met een boze bui, verdrietig is, even aangeraakt wil worden,                                  

echt aandacht nodig heeft zonder te praten. Of wanneer er behoefte aan is          

op elk moment van de dag. Dit is ook fijn voor volwassenen. 
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Recensies fysiek afstrijken:  

Roan van jaar 11 jaar beschrijft zijn gevoel d.m.v een tekening. Roan wordt elke dag door zijn moeder 

fysiek afgestreken, hij vraagt hier zelf om.  

 

 

 
Dewi van 10 jaar: Ik vond mijn verjaardag erg spannend en kon niet goed slapen. Toen Sabine me 

afstreek werd ik rustig en mijn hoofd werd leeg. Daarna sliep ik ook beter en ik heb een top 

verjaardag gehad!  
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Tip 2 

Voetenbad in combinatie met een korte voetenmassage. 

Wat is er nu lekkerder dan de dag af te sluiten met een lekker warm geurend voetenbad?                    

De voordelen van een voetenbad:  

- Een voetenbad is voor een kind en zeker ook voor volwassenen een hele mooie manier 

om echt even los te komen en de indrukken van de dag te verwerken. Er zal minder 

onrust in het lijf ontstaan doordat het kind/volwassene via het voetenbad uitgenodigd 

wordt om zijn emoties los te laten. Het meeste effect heeft een voetenbad voor het 

slapen gaan 

- Dit brengt rust en ruimte in het hoofd 

- De volgende dag sta je frisser op, zonder al te veel prikkels van de vorige dag 

Ingrediënten voor in het bad zijn: 

- Warm water, 2 a 3 druppels essentiële olie, dit kan zijn: mandarijn, lavendel, geranium               
- 2 eetlepels oerzee of magnesium zout                                                                   

Alles goed mengen en plons … Het voetenbad is lekker voor 10 a 15 minuten. Ondertussen kun je de 

dag doornemen, je kind verteld vanaf de ochtend of leest een boek, luisterboek, mediteren.                                                             

Geen schermen, dit heeft geen juist effect op de ontspanning tijdens het voetenbad, ook niet 

nadien schermen gaan gebruiken. 

Na het voetenbad kun je als ouder een korte voetenmassage geven. Het zorgt ervoor dat de laatste 

spanning losgelaten kan worden. Advies is om in dezelfde lijn te blijven als de essentiële olie in het 

voetbad. Omdat de olie/geur inwendig kan reguleren, is het verstandig bij 1 geur te houden. Dus als 

je bijv mandarijn hebt gebruikt ook massageolie voor het masseren te gebruiken. Je hoeft hier geen 

speciale technieken voor te kennen, zolang je het met liefde en plezier doet voelt je kind dit ook. Het 

is goed voor het ouder/kind contact, oxytocine wordt aangemaakt, wat ook wel het knuffelhormoon 

genoemd wordt, dat zorgt voor verbinding en echt contact maken met je kind. Je zult merken als je 

dit een paar keer per week doet, dat je kind(eren) erom gaat vragen, heb je geen tijd probeer het dan 

tenminste 1 keer per week. Masseren is heilzaam voor iedereen!!! Ook is het veel waard als het hele 

gezin goed kan slapen. Afgelopen jaar is er onderzoek gedaan naar kindermassage en slapen, door 6 

weken lang iedere dag voor het slapen gaan je kind(eren) te masseren is gebleken dat de meeste 

kinderen fijn in slaap vielen en een fijne nachtrust hadden.              

Wil je wel bepaalde technieken leren voor de voet massage dat kan bij Sabine Masseert, vraag naar 

meer informatie info@sabinemasseert.nl 0637654544. Je kunt je ook inschrijven voor de nieuwsbrief 

om op de hoogte te blijven van de laatste informatie.  
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Tip 3  
 
Het pulsen van lichaam en geest.  
 
Een ander woord voor pulsen is wiegen. Wat je doet is het lichaam heel zachtjes op en neer wiegen. 
Belangrijk is hierbij dat je contact maakt met de ontvanger in wat voor ritme je mag pulsen. In het 
begin is het misschien even zoeken welk ritme je mag volgen. Het is niet alleen voor de ontvanger 
heel erg fijn, als gever word je er ook rustig van en ga je mee in de cadans van de ontvanger.  
 
Wat je kunt voelen bij een pulsing zijn tintelingen, warmte, de energie kan gaan stromen, je kan er 
slaperig van worden en dat is wat we graag willen!!! Het brengt je in een diepe ontspanning 
waardoor je graag wilt gaan slapen. Het pulseren is voor alle leeftijden geschikt.  
 
Het is niet alleen ontspannend het kan ook je gedachtes ordenen, het loslaten van bepaalde 
situaties, het is goed voor het immuunsysteem, het kan je kalmte brengen in lichaam en geest. Het 
kan zelfs een paar dagen doorwerken en voelbaar zijn.  
 
De ontvanger gaat liggen in de slaaphouding, het liefst rug of buik, het voorbeeld is voor de buik:  
Zorg ervoor dat je niet meer naar de wc hoeft of je tanden nog moet poesten e.d.                                     
Zodat je lekker kunt blijven liggen. 
 

• Leg je handen losjes op de schouders en wacht even voordat je begint. Hoeveel druk je kan 
en mag geven voel je zelf wel aan of vraag het aan de ontvanger. Ook hier weer benoem je 
de lemniscaat in gedachten. 

 

                      
 

• Je kunt een intentie in jezelf opzeggen, bijv Ik zorg voor een ontspannen sfeer voor Elke in 
deze ruimte of Elke  neem je tijd om in ontspanning te komen. Ook kun je vragen of de 
ontvanger iets voor zichzelf wil benoemen, hoeft niet hardop kan in gedachten.  

• Langzaam wieg je van links naar rechts. Je handen wijzen dezelfde richting in. Het ligt eraan 
waar je zit/staat of naar rechts of naar links.  

• Na een aantal keer schuif je heel langzaam,  beetje voor beetje op naar beneden richting de 
heup.  

• Bij de heup verander je je handen en zet je handen op de heupen aan de zijkanten. Zorg dat 
je niet te stevig drukt.  
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• Je kunt de handen op de benen in dezelfde positie houden, speel er even mee wat fijn is voor 

jou.  
• Bij de enkels kun je langzaam het tempo af laten nemen.  
• Tot slot leg je je handen nog even op de voeten en wens je de ontvanger een fijne nachtrust, 

hardop of zacht wanneer deze al bijna in dromenland is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra tips: leg een aromasteentje in de slaapkamer met daarop een aantal 

etherische druppels lavendel, als het steentje droog is kun je het weer opnieuw 

vullen met lavendel. Er zijn ook aromapotjes waar je alleen de deksel vanaf haalt 

en de geur zich verspreidt in de slaapkamer. Ook kun je een 

geurverspreide/diffuserr of brandertje gebruiken, let er dan wel op dat je op tijd 

bent met uitzetten of blazen, voordat de geur te intens wordt en je er hoofdpijn 

van kan krijgen. En dan is er nog één laatste tip: een druppeltje lavendel 

massageolie op je polsen/slapen/onder je neus smeren, zo dringt de geur goed 

door en val je makkelijker in slaap. 

http://www.sabinemasseert.nl/
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De ontvanger ligt op zijn/haar rug:  
 

• Leg je handen losjes op de schouders en wacht even voordat je begint.  
• Je kunt een intentie in jezelf opzeggen, bijv Ik zorg voor een ontspannen sfeer voor Elke in 

deze ruimte of Elke neem je tijd om in ontspanning te komen. Ook kun je vragen of de 
ontvanger iets voor zichzelf wil benoemen.  

• Langzaam wieg je van links naar rechts. Je handen wijzen dezelfde richting in. Het ligt eraan 
waar je zit/staat of naar rechts of naar links.  

• Je wiegt de armen, de rest van het lichaam pulst vanzelf mee. Na een aantal keer schuif je 
langzaam, beetje voor beetje op naar beneden richting de heup.  

• Je handen leg je aan de zijkant van de heupen neer en puls langzaam op en neer.  
• Zo kom je bij de benen, deze puls je op dezelfde manier als de armen.  
• Bij de enkels laat je het tempo afnemen. 
• Tot slot leg je nog even de handen op de voeten en wens je de ontvanger een fijne nachtrust 

toe in stilte. 
 

Het heeft misschien even oefening nodig, zolang je het met liefde en aandacht doet heb je er samen 
plezier van. Veel succes! Wil je het zelf eerst ervaren dan kun je een afspraak maken bij Sabine 
Masseert. 
 

Leuk dat je mijn e-book hebt gelezen, ik wens je heel veel plezier met de 

uitvoering. Samen in contact zijn biedt veel rust en ontspanning in het gezin. 

Zijn er nog vragen aan de hand van de informatie die te lezen is, wil je er iets over kwijt of wil je een 

afspraak maken, stuur dan een mail naar info@sabinemasseert.nl. Of neem een kijkje op mijn 

website: www.sabinemasseert.nl Wil je mij persoonlijk spreken kun je me bereiken op 0637654544. 

Groetjes Sabine Hoevenaars 

  

 

Bronnen:  

- Foto’s etenswaren blz 4 website: Shutterstock; 

- Slapende kinderen blz 5 website: Shutterstock; 

Lichaam met energielagen blz 6 website: Shutterstock; 

- Slaaptijden voor de kinderen blz 4 website: Ouders van nu 

- Tip 1 en 2 zijn in eigen woorden verwoord, de informatie komt uit de opleiding 

holistischkindermassagecoach en boeken van Anne Marie van Bilsen opvoeden in deze tijd GV Media januari 

2014 en Gevoelige kinderen wat kun je voor ze doen? GV Media  februari 2014 

- Foto’s met model Elke eigendom van Sabine masseert blz 1 – 8 – 9 – 11 – 12 - 13 

- Recensies Roan en Dewi blz 10 

Niets van deze uitgaven mag zonder toestemming van Sabine Hoevenaars worden gekopieerd of verveelvoudigd. © 
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