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Lieve leden, 

Graag wil ik starten met de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.  

Dit mooie nieuwe magazine van onze vereniging is de eerste van 2021 die Sonja met 
zorg voor jou heeft ontworpen. Waarvoor mijn oprechte dank aan haar en de auteurs 
van de artikels.  

Ik wil van mijn voorwoord ook gebruik maken om te melden dat ik trots ben op onze 
vereniging en onze leden. Elk jaar zien we het ledenaantal stijgen. In 2020 hadden 
onze reflexologen het niet makkelijk en er zijn enkelen die jammer genoeg de deuren 
hebben moeten sluiten. Het zijn zware en vermoeiende tijden voor velen, maar ik 
schreef: ik ben trots… trots op jullie volhardendheid, trots op jullie creativiteit, trots op 
het feit dat velen van jullie gebruik maken van de extra tijd om nieuwe uitdagingen 
aan te gaan, nieuwe opleidingen te volgen,… 

Ook onze opleidingscentra stonden voor diverse uitdagingen en hebben op een crea-
tieve wijze problemen aangepakt. Onze vereniging bestaat uit reflexologen en docen-
ten met elk hun eigen identiteit, maar we horen bij elkaar en hebben samen gedeelde 
waarden. Ik ben trots op ieders eigenheid, verscheidenheid en onze eenheid.  

BeVo bestaat DOOR jullie en we werken VOOR jullie. Ik sprak mijn trots reeds uit 
over onze leden en de docenten van onze erkende scholen. Ik sluit af met te melden 
hoe trots ik ben op ons bestuur. 2020 gaf ook ons verschillende uitdagingen en we 
hebben het toch maar klaargespeeld. 2021 gaan we in met nieuwe moed en het voor-
nemen om ook meer als team te genieten en niet altijd enkel te werken als we elkaar 
zien of horen ;-) 

Veel leesgenot en hopelijk tot heel gauw op de (online) ledendag. Kreeg je de uitnodi-
ging nog niet per mail, geef dan zeker een seintje aan voorzitter@bevo-belgie.org.  

Warme groeten, 

Jullie voorzitter,  
Tamara 

 
 

Welkom door de voorzitter 

mailto:voorzitter@bevo-belgie.org


 
Ledendag BeVo op 27 februari 
online via zoom 10-16u 

Met groot genoegen nodigen wij u uit op onze ledendag om 

onze samenwerking van het nieuwe jaar te vieren! 

Binnenkort krijgen jullie per post alvast een klein pakketje van 

ons. Dit zal gebruikt en toegelicht worden op de ledendag door 

Inge Cox. 

Deelnemen is GRATIS voor onze erkende reflexologen, 

maar we vragen toch om in te schrijven via de link die jul-

lie gekregen hebben in een mail. Dit maakt het opvolgen 

van de aanwezigheden alvast makkelijker. Heb je de mail 

niet ontvangen, aarzel dan niet om ons te contacteren 

voorzitter@bevo-belgie.org. 

 

AGENDA  

• 10u00—12u00 : Ga in gesprek met jullie bestuur en 

elkaar over wat BeVo bereikt en welke koers we verder 

willen varen. 

• 12u30—13u30 : Pauze 

• 13u30—15u30 : Lezing en praktijk Inge Cox  -   

      Introductie in de lichttherapie 

• 15u30—16u00 : Vragen en antwoorden 

• 16u00  : Afscheid 

(onder voorbehoud van wijzigingen) 
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 Inge, sinds begin jaren 90 werkzaam als natuurgeneeskundige, heeft 
door haar specialisatie in integraal energetische geneeskunde, acu-
punctuur in combinatie met lichttherapie, en diverse massagevormen 
een eigen biologische massage oliënlijn met integratie van kleurvibra-
ties ontwikkeld. 

Tijdens haar lezing ontdek je hoe kleur-lichtfrequenties de energie en 
informatiestroom van het lichaam beïnvloeden om de energie in 
balans te brengen. Korte ervaringsmomenten worden geïntegreerd 
om de kracht van licht & kleur te voelen. Een zachte heling die li-
chaam, ziel en geest raakt en bijdraagt aan bewustwording, loslaten 
van spanningen en belemmerende levenspatronen.  

Het werken met licht & kleur, via kleur-licht oliën op acupunctuurpun-
ten en/of zones en kleurenpunctuur, is een non-verbale behandelme-
thode die ook toegepast kan worden op de voeten in combinatie met 
een voetreflexbehandeling voor een extra holistisch gezondheidsef-
fect. 

In haar eigen opleiding instituut San Bao Balans, Energie en Licht 
coaching leidt zij therapeuten op om te werken met de Kleur-Licht 
oliën en de kleurenpunctuur volgens de methode van Peter Mandel. 
In april 2020 heeft zij haar boek ‘Healthy with colours’ gelanceerd om 
mensen te inspireren voor een gezond en lichter leven. 

 

Gun jezelf om in het licht te leven 
Gun jezelf om licht te zijn 

Gun jezelf om licht uit te stralen 
Gun jezelf om licht te ontvangen 

 



 Blessures rond de enkel (deel 1) 
(John Rooms) 

Algemeen enkelpijn 
 

De enkel bestaat uit één deel ( medisch) of twee delen 
(algemeen).  Het gewricht tussen scheenbeen en talus wordt 
als basis gezien en algemeen wordt het subtalar (STJ) of on-
derste gewricht als enkelgewricht beschouwd.  
 

Het gewricht kan bij het bewegen zeer pijnlijk zijn, maar de 
oorzaak vinden is vaak een combinatie van meerdere facto-
ren.  
 

De beweging van dit gewricht wordt uitgevoerd door soleus 
(inversie, plantaire flexie), gastrocnemius (plantaire flexie, 
eversie STJ), tibialias anterior (dorsale flexie, inversie STJ), 
tibialis posterior (plantaire flexie, inversie en stabiliteit van de 
voetzool), peroneus brevis (plantaire flexie en eversie STJ), 
peroneus longus (plantaire flexie en eversie STJ). 
 

Een hele boterham dus. Bevragen van de klant zal een oplos-
sing bieden. 

Voorbeeld. 

De klant bevragen wanneer het gewricht pijn doet zal helpen 
om inzicht te krijgen welke anatomische ketting ( pijnzone) in 
onbalans is. Een concreet voorbeeld. De klant geeft aan dat 
de voet pijn doet bij inversie, dus het naar binnen kantelen van 
de buitenkant van de voet. Hierbij zijn dus al twee spieren be-
trokken (tibialis posterior en soleus). Belangrijk is aan welke 
kant zit de pijn, dat hoeft niet noodzakelijk de buitenkant te 
zijn. Maar voor de eenvoud, neem hier de buitenzijde. Doordat 
die pijnlijk is, zal (onbewust) de klant deze beweging niet doen 
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 en zijn of haar voet platter zetten op de grond bij het neerkomen tij-
dens het wandelen of lopen. Wanneer er op dat moment ook een 
zwakte optreedt van tibialis posterior of de achterste scheenbeen-
spier dan stijgt het risico op overmatig proneren met als gevolg meer 
belasting aan de binnenkant, kniepijn aan de binnenkant, in sommige 
gevallen gaan de buitenste kuitspieren ( doen eversie) de voet naar 
buiten trekken, … Let daarmee op wanneer een klant klaagt over 
pijn. Hier is de ene pijn ( buitenkant enkel) verbonden met de andere 
pijn ( kniepijn). Het wordt helemaal bijzonder wanneer er ook aan de 
achterkant in de knieholte pijn voorkomt. Meestal is dan ook de so-
leus verkort. Stretchen dus.  

Wees je er dus bewust van dat iemand met enkelinstabiliteit en/of 
achillesproblemen een spierprobleem kan hebben.  

 

Reflexologie 
 

Alles wat hierboven beschreven staat, is terug te vinden in de zones 
die wij kennen. Heb je bij het begin van een behandeling behoorlijke 
reactie in één van die zones, sta hier dan even stil bij enkelpijn/
achillespijn alvorens organisch te kijken. 

Prostaat/Baarmoeder (binnenkant hielbeen) : soleus 

Eileiders/Teelballen ( buitenkant hielbeen) : gastrocnemius 

Wervelkolom ter hoogte  cuneiform : tibialis anterior 

Wervelkolom ter hoogte cuboid: tibialis posterior 

Basis onder 5
de

 metatarsaal: peroneus brevis 

Basis 1
ste

 metatarsaal: peroneus longus 

 

Bovendien is het nuttig om te weten dat wanneer de klant klaagt over 
enkelpijn en afhankelijk van de zone van pijn, anatomische kettingen 
en/of meridianen kunnen beïnvloed worden. 

 



 

 

Door een anatomische ketting loopt altijd een meridiaan. Een 
meridiaan kan door meerdere anatomische kettingen lopen. 

 

Behandeling 
 

De basisbehandeling voor enkelpijn omvat de wervelkolom, de 
schouderlijn en de gewrichtspunten ( knie, heup en enkel). 
Bijzondere aandacht gaat naar soleus (!!) die je zowel op de 
zone als lokaal losmaakt. Vergeet ook de poortader ( ritmisch 
stimuleren milt-lever) niet en last but not least het psoas punt 
op de voet. 

John Rooms 

Sportreflexoloog 

www.sportreflexologie.be 

Loopcoach 

www.footroomsrunning.academy 

Pijn in de enkel Meridiaan/Anatomische 

    

Buitenkant Laterale Ketting /

Binnenkant Miltmeridiaan 

Voorkant SFL/Maagmeridiaan 

Achterkant ( achilles) SBL/DFL/ Nier- en Blaasme-
ridiaan 

Opmerking: 

Dit artikel vraagt een basis van sportreflexologie, binnenkort organi-
seer ik zo een introductieles. Heb je hiervoor interesse, mail even 
naar footroom@maisonjohn.com 

http://www.sportreflexologie.be
mailto:footroom@maisonjohn.com
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Zwangerschapsreflexologie – dat bevalt beter … 
 
Een zwangerschap …. voor veel mensen heuglijk nieuws en een heug-
lijke tijd.   
 
Doch … zwangerschap, de periode ervoor en erna is niet voor iedereen 
een evidente en gelukkige periode.  Als reflexologen - met een grondi-
ge opleiding in de zwangerschapsreflexologie - kunnen wij heel wat 
betekenen en ondersteuning bieden op vele vlakken.   
 
Je kan niet zomaar op zwangere voeten werken.  Terecht zijn er visies 
binnen de reflexologie die afraden om op zwangeren te werken.  MAAR 
als je inzicht hebt in de combinatie zwangerschap-reflexologie, als je 
theoretische kennis hebt, als je technieken aangepast zijn aan het doel, 
als je over voldoende coachende vaardigheden beschikt, DAN is zwan-
gerschapsreflexologie een heel mooie ondersteunende methode in de-
ze soms moeilijke en woelige periode van een mensenleven. Je moet 
dus goed weten wat mag/kan en wat niet mag/kan in bepaalde fases 
van dit proces. 
 

 
Afbeelding https://reflexology-map.com/reflexology-and-pregnancy/ 

 

Zwangerschapsreflexologie 
(Katrien Hendrickx) 



 Zwangerschapsreflexologie werkt net als de algemene reflexo-
logie op reflexzones en -punten van de voeten. Alleen zijn er 
nieuwe technieken, zijn de technieken aangepast aan het doel 
en kan je bepaalde technieken niet uitvoeren.  
 
Zwangerschapsreflexologie heeft een sterk kalmerende,  har-
moniserende en regulerende werking; niet alleen op de moe-
der, maar zeker ook op het baby’tje dat groeit in haar buik. 
 
Preconceptie 
 
Bij preconceptie gaan we alle voorwaarden optimaliseren voor 
een vlotte en gezonde conceptie. Daar hoort ook bewustma-
king en -wording bij van een gezond leefpatroon om het li-
chaam voor te bereiden op een gezonde zwangerschap. 
 
Stress en ongezonde leefgewoonten belemmeren een vlotte 
conceptie. We gaan dus zeker ontspannend en stress reduce-
rend werken, vertrouwen geven. 
 
De technieken zijn gerelateerd aan de hormonale cyclus: 14 
dagen voor de conceptie gaan we sterk activerend werken in 
het bekken en zorgen voor een goede doorstroming; op het 
moment van de conceptie en erna gaan we net heel ontvanke-
lijk, zacht en verwelkomend werken.  
 
We bewerken spieren en spiergroepen die gerelateerd zijn 
aan conceptie (eierstok loopt over psoas). Hormonale uitba-
lancering en lymfedrainage zijn standaard technieken. 
 
Bij hormonale stimulatie en kunstmatige bevruchting blijven 
we zelf af van het hormonale systeem en passen we andere 
harmoniserende en regulerende technieken toe. 
We schakelen meridianen en acupressuurpunten in die vrucht-
baarheid ondersteunen. Indien nodig bewerken we storend 
littekenweefsel.  
 
We geven onze cliënte advies en oefeningen mee om de 
doorbloeding in het bekken te stimuleren en om spieren en 
ligamenten te versterken ter ondersteuning.  
 
Hou rekening met eerdere negatieve ervaringen en trauma’s 
(abortus, miskramen, gestorven baby’s/kindjes), overgelever-
de denkpatronen, … die bewust of onbewust een harmonieu-
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 ze conceptie in de weg staan. Werk coachend of stuur door naar des-
kundigen of goede (zelf)hulpgroepen. 
 
Indien nodig verwijzen we door naar preconceptie consulenten die 
sterk holistisch op alle vlakken coachend begeleiden. 
 
Zwangerschap 
 
Een aantal technieken worden bepaald door de fase van de zwanger-
schap: je werkt anders in het eerste, tweede en derde trimester, naar 
de bevalling toe en postnataal.  
 
Standaard technieken zijn invoelend ontspannend, losmakend en har-
moniserend werken, de hormonale uitbalancering en de lymfedrainage 
voor doorstroming op alle vlakken. 
 
Nog al wat vrouwen hebben last van typische klachten (misselijkheid, 
reflux, spijsverteringsklachten, vermoeidheid, slecht slapen, rug- en 
andere spierpijnen, oedeem, …) Afhankelijk van de klachten en symp-
tomen passen we specifieke technieken toe.  We werken op reflexzo-
nes van de betrokken weefsels en integreren zenuwpunten, meridianen 
en -punten. 
 
Boven het middenrif kan je algemeen losmakend en ontspannend wer-
ken: middenrif, hoofd- en schouderzones ontspannen, borstgebied ope-
nen. Hielen vasthouden, plexus solaris, nierpunt 1, … om rust, vertrou-
wen en kracht te geven. We werken heel voorzichtig in het bekken 
(plaats van de baby) en gebruiken hier specifieke technieken. Ga zeker 
niet invasief werken in dit gebied. Voor bekkeninstabiliteit zijn er dan 
weer heel efficiënte technieken. 
 
We eindigen met een harmoniserende of andere diep rustgevende 
techniek. 
 
We zijn alert voor oranje knipperlichten die aangeven dat de zwanger-
schap niet verloopt zoals moet (aanhoudende hoofdpijn, hoge bloed-
druk, te hoog suikergehalte, ernstig oedeem, overmatig overgeven, 
overgewicht, …) en voor het rood licht of stoplicht 
(zwangerschapsdiabetes, hyperemesis, zwangerschapsvergiftiging, …) 
waarbij we absoluut doorverwijzen naar een arts. 
 
Hou rekening met de psychologische impact van een zwangerschap.  
Niet iedere vrouw loopt op roze wolkjes. 



 De zwangere voet 
 
Vele vrouwen zijn verbaasd hun baby’tje in hun voeten te 
‘ontdekken’: de baby tekent zich immers duidelijker en duidelij-
ker af in de voet, voel- en zichtbaar als een opgeblazen bal-
lonnetje.  Het is bijna vanzelfsprekend dat we op deze zone 
met veel respect en sterk invoelend gaan werken. 
 
Het mooie en ontroerende van zwangerschapsreflexologie is 
dat je contact met maakt de energie van de moeder en van 
het kind; dat je zoveel informatie kan oppikken: wat is de in-
stelling van de moeder t.o.v. het kind, wat is de band met het 
kind, wat is de band met de andere gezinsleden, is de vrouw 
klaar voor een zwangerschap, hoe staat ze t.o.v. de bevalling, 
… enz. enz.  
 
Voor de bevalling 
 
Voor de bevalling komen cliënten voor rust en ontspanning.  
 
Een stuit- of dwarsligging kunnen we corrigeren door de bek-
kenstructuur, spieren en ligamenten te ontspannen en acu-
pressuurpunten te bewerken, al dan niet met moxa. Controleer 
of er geen tegenindicaties zijn (verkeerde placenta ligging) en 
of keren veilig is. In veel gevallen zet de baby zich goed om 
vlot te kunnen indalen.  Je kan tonen hoe je cliënte thuis zelf 
deze punten kan bewerken en een stukje moxa meegeven 
(geïllustreerde hand out). In ieder geval werk je (spier)
ontspannend en algemeen ontspannend. 
 
Zo ook kunnen we – als alle omstandigheden in orde zijn! – 
weeënactiviteit op gang brengen om de bevalling op een na-
tuurlijke manier in te zetten via acupressuurpunten en het bek-
ken invoelend en voorzichtig voorbereidend te openen: je kan 
niet zomaar iemands bekken openen, dit is immers een plaats 
waar heel wat verscholen kan liggen. 
 
Postnataal 
 
Technieken om de hormoonbalans te herstellen, rust te bren-
gen, doorstroming te bevorderen zijn hier standaard.   
Afhankelijk van de bevalling (keizersnede, knip, uitputtende 
bevalling, …) worden andere punten, zones en technieken 
toegepast. Hier worden ook zenuwpunten geïntegreerd. 
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We houden rekening met de emotionele en mentale toestand van onze 
cliënte; sommige jonge moeders zijn intens gelukkig, andere gaan door 
zware tijden (slaapgebrek, ritme hervinden, postnatale depressie, …). 
We werken coachend en ondersteunend en sturen door indien nodig. 
 
Menopauze 
 
In de menopauze werken we rustgevend, hormonaal regulerend, linken 
we hormonale klieren, … We geven onze cliënten vertrouwen in dit na-
tuurlijke proces naar een nieuwe levensfase die zovele mogelijkheden 
kan bieden, voor iedere vrouw weer anders …  
 
Bij aanhoudende ernstige klachten of mentale/emotionele problemen 
verwijzen we door naar menopauze consulenten die met kennis van 
zaken begeleidend werken. 
 
Babyreflexologie 
 
Babyvoetjes zijn erg open en ontvankelijk, een kleine aanraking of mi-
nieme druk op de kleine zones kan wonderen verrichten.  
 
We leren onze cliënt de zones waarop zij kunnen werken om soelaas 
te bieden bij heel wat kwaaltjes.  We demonstreren het eerst zelf en 
geven een geïllustreerde hand out mee als leidraad. 
 
 
Praktijkvoorbeelden 
 
Onderstaande praktijkvoorbeelden maken duidelijk dat er heel wat ver-
borgen thema’s kunnen spelen. Het is goed hier alert voor te zijn en 
een sfeer te creëren van zachtheid, begrip, openheid en vertrouwen. 
Als wij ons openstellen zal onze cliënte zich ook willen/kunnen open-
stellen. 
 
Preconceptie: een cliënte heeft een jarenlang traject achter de rug van 
IVF. Ze was erg gespannen, met heel wat verdriet, kwaadheid, ver-
wardheid, het gevoel alles uit handen te geven en zelf geen controle 
meer te hebben. Zij wilde stoppen, maar haar man niet. Hij kwam voor 
een sessie, ook hij had veel verdriet en het gevoel nergens terecht te 
kunnen. Ze sloten zich voor elkaar af. Door dit inzicht stelden ze zich 
weer open voor elkaar en vonden ze beiden de moed om verder te 
doen. De sessies gaven haar iedere keer rust en relativering. Zij werd 
zwanger en beviel van een dochtertje. 



 Miskraam: tijdens een sessie zwangerschapsreflexologie voel-
de ik veel verdriet en het onvermogen zich open te stellen 
voor de baby. We bespraken dit. Zij had een miskraam gehad 
en kon dat hoofdstuk niet afsluiten. Door hier klaarheid in te 
brengen, kwam er openheid voor de nieuwe zwangerschap. 
 
Zwangerschap: een cliënte heeft het heel moeilijk met haar 
zwangerschap, ik kende haar vanuit de zwangerschapsyoga. 
Als baby is zij geadopteerd, had geen goede relatie met haar 
pleegouders, zocht contact met haar biologische moeder op 
haar 16

de
 en werd daar de deur gewezen, is dan alleen gaan 

wonen en had het heel moeilijk op alle vlakken.  Zij wil een 
gezin stichten, maar alle emoties van de geleden trauma’s 
komen nu sterk naar boven.  Tijdens de sessies zag ik haar 
langzaam evolueren naar meer rust en het vertrouwen een 
veilig nest te kunnen bieden aan haar baby. 
 
Zwangerschap: bij een cliënte zag ik de baby ineengedoken in 
de baarmoeder zitten, eenzaam en geïsoleerd. Omdat ik deze 
vrouw tamelijk goed kende uit de zwangerschapsyoga, gaf ik 
dit aan.  Ze begon te wenen.  Ze had veel ruzie met haar part-
ner en wilde per sé haar baby hiervoor afschermen.  Door wat 
ik beschreef, besefte ze dat ze hiermee ook de band tussen 
haar en de baby verbrak. Ze ging ermee aan de slag en tij-
dens de volgende sessie was het contact hersteld. 
 
Voor bevalling: nog al wat vrouwen komen voor de bevalling 
voor ontspanning en rust.  Bij een cliënte voelde ik dat haar 
bekken absoluut op slot zat, er was geen beweging in te krij-
gen.  Ik gaf haar dit voorzichtig aan.  Bleek dat zij haar baby 
niet wilde loslaten, die was van haar, zij had die 9 maanden 
gedragen en wilde hem zeker niet delen met haar ouders, 
schoonouders en partner.  We bespraken het mooie van con-
ceptie en geborgenheid/veiligheid van een baarmoeder, het 
moment dat een vrouw zich opent en haar baby toevertrouwt 
aan het leven om een eigen leven te mogen/kunnen opbou-
wen ondersteund door zijn omgeving. Dit bracht haar meer 
rust.  Op het einde van de sessie wilde zij haar baby al delen 
met haar partner en ontspande haar bekken. Kahlil Gibran 
schreef hierover de mooie tekst ‘Je kinderen zijn je kinderen 
niet’ … 
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 Opleiding zwangerschapsreflexologie 
 
De opleiding zwangerschapsreflexologie wordt gegeven bij Integratieve 
Reflexologie.  Het is een diepgaande 6-daagse opleiding met heel wat 
theorie en veel praktijk. We werken eerst op elkaar om te oefenen en te 
ervaren wat de technieken doen en dan werken we op zwangere vrou-
wen. De theoretische inleiding wordt gegeven door vroedvrouw Annick 
Peeters en de praktijk door Katrien Hendrickx. De opleiding wordt volle-
dig corona-proof gegeven in kleine groepen en met de nodige verdere 
maatregelen. 
 
6 vrijdagen van 9u30 tot 16u30 op 19 en 26 maart + 23 en 30 april + 21 
mei + 4 juni 2021. Alle verdere info over deze opleiding zie website 
www.integratievereflexologie.be. 
 
Het geïllustreerde boek “Reflexologie bij precon-
ceptie, zwangerschap, bevalling, postnataal, meno-
pauze en baby's” - 248 pagina’s - Katrien Hen-
drickx - september 2018, vormt de basis van en de 
leidraad voor de opleiding. Het boek is ook apart 
verkrijgbaar (35 euro). 
 
 
 
       
Katrien Hendrickx 
Docente Integratieve Reflexologie 
 

 



 

Hallo allemaal, 

 

Ik wil het BeVo Team (Didier, Sonja, Sophie & Tamara) van 
harte bedanken dat ik via dit artikel wat van mijn 17 jaar erva-
ring in het FuDaRe “Tenen Lezen” met u mag delen. 

Voor de mensen die het “Tenen lezen” nog niet zo goed ken-
nen, laat ons even ‘bijtenen’. 

 

Wat is “Tenen Lezen”? 

Tenen Lezen is een analyse van hoe u in elkaar zit qua ka-
rakter, gedrag en persoonlijkheid. 

Dat de lockdown periodes 2020 absoluut een impact gemaakt 
hebben op veel mensen hun karakter, gedrag en persoonlijk-
heid is duidelijk te zien aan de boeiende, veelzeggende tenen. 
Tenen leven, dus tenen veranderen en dit zeker als gevolg 
van een verandering in uw karakter, gedrag en persoonlijk-
heid. 

 

Wat is het doel van “Tenen Lezen”? 

Mensen visueel bewust maken van hun sterke & minder ster-
ke punten en deze in evenwicht brengen om hun karakter, 
gedrag en persoonlijkheid optimaal te kunnen benutten. 

 

Hoe Tenen ‘spreken’ tijdens de lock-

down periodes 2020 

(Chris Janssens) 
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 Hoe vertaal je dat “Tenen Lezen” een perfecte aanvulling kan 
zijn op de krachtig, helende voetreflexologie? 

Het is aangenaam als voetreflexoloog te kunnen zorgen voor een 
“Algemeen welzijn” bij uw klant. Als u daar bovenop kan aanvullen hoe 
sommige pijnpunten in directe relatie staan met hun karakter, gedrag 
en persoonlijkheid kan men spreken van een (s)teengoed, waardevol 
totaalpakket. 

Wie kan voordeel halen uit het “Tenen Lezen”? 

Net zoals bij de voetreflexologie…… IEDEREEN. Hierna enkele voor-
beelden: 

Baby’s – met als doel de ouders adviezen te geven qua opvoeding 
conform de baby zijn of haar karakter, gedrag en persoonlijk-
heid. 

Schoolgaande jeugd – met als doel hen te begeleiden naar de bes-
te studierichting volgens hun sterke punten en talenten. 

Personen met een beperking – met als doel de verzorgers inzage 
te geven in hun karakter, gedrag en persoonlijkheid en hen 
zodoende een maximale begeleiding te kunnen garanderen. 

Koppels – wat zijn hun individuele sterke en minder sterke karak-
tereigenschappen en hoe kunnen we deze optimaal matchen 
en aanvullen naar elkaar. 

Mensen in het algemeen – zeker diegenen die zichzelf beter willen 
begrijpen en toekomstgericht positief willen veranderen. 

Tijdens de eerste Corona lockdown periode 2020 kreeg ik de tijd om 
mensen hun talloze tenenvragen te beantwoorden. Ze vroegen zich 
bijvoorbeeld af waarom nu net in de covid periode hun teen rood uit-
sloeg, hun teennagel uitviel, de ene teen zich verstopte onder de ande-
re teen, ze ontstekingen kregen op bepaalde tenen enz…. 

Via mijn spirituele begeleider – de grondlegger van het tenen lezen Im-
re Somogyi† - kreeg ik dan het idee door om al deze verhalen te bun-
delen in een boek zodat nog meer mensen inzage konden krijgen in het 
boeiende Tenen Lezen. 

Let op! De verhalen in mijn boek handelen niet of men aan de tenen 
kan zien dat iemand corona positief is maar wel hoe de corona periode 



 een heuse impact kan maken op iemand zijn karakter, gedrag en 
persoonlijkheid. 

Graag haal ik hierna twee voorbeelden aan, geïllustreerd met 
genummerde foto’s zodat u de tenen-uitleg makkelijk kan volgen. 

EEN GROOT VERLIES 

Jammer genoeg verloren een aantal mensen een geliefd familie-
lid tijdens de corona periode 2020. Dergelijk gebeuren zorgt ui-
teraard voor een intens verdriet en leegte (witte nagels (1)). 
Vooral omdat men niet persoonlijk afscheid kon nemen.  

Sommigen mensen zijn daar verstandelijk niet tegen bestand dat 
zoiets kan gebeuren.  

De weerstand wordt letterlijk en figuurlijk gebroken. De maat is 
vol! (Nagel rechter communicatieteen barst open (2)). Dit geeft 
stress in die persoon zijn of haar ‘gehechtheid en betrokken-
heid’ (rode vlek gehechtheidsteen (3))  

Men blikt eveneens terug naar het verleden, ze kunnen het ge-
beuren moeilijk loslaten (terugkijkende gehechtheidsteen (4)) 
Toch proberen ze de angst en onzekerheid hieromtrent onder 
controle te houden (angstteen onder gehechtheids-, betrokken-
heids-, controleteen (5)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 
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DIENSTBARE DOCHTER 

Deze dame moet tijdens de corona periode 2020 gaan poetsen bij haar do-
minante, ondankbare mama (een risico persoon) omdat de poetsvrouw niet 
meer komt.  

Volgende taken werden haar opgelegd: alle klinkers rondom het huis (en 
het zijn er heel wat) moest ze met de hogedrukreiniger opkuisen. Rolluiken, 
ramen, garagepoort en deuren moesten afgewassen worden. Gras moest 
afgereden worden. Boodschappen doen, eten maken, wassen, strijken be-
hoorden ook tot haar takenpakket. 

Daarnaast werd haar als vrijwilliger gevraagd om mondmaskers te stikken. 
Ze maakte er een honderdtal. Dit onder de afkeurende blik van haar mama 
waaruit te lezen valt ‘waar steek jij nu jouw tijd in?’  

Fysiek kan ze het allemaal nauwelijks nog aan, ze is vermoeid (rimpels op 
de rechtertenen – leeglopen energie (1)). De ganse situatie maakt op haar 
een emotionele impact. Ze ervaart constante druk en stress (rode tenen 
links (2)). 

Haar emotionele dienstbaarheid draait op volle toeren (rode dienstbaar-
heidsknobbel links (3)).  

Eigenlijk wil ze niet onder ogen zien in welke situatie ze zit en wat ze alle-
maal moet doen (blauw vlekje op doeteen vanuit de emotie/creativiteitsteen 
(4)). Ze is verdrietig en voelt zich leeg zowel rationeel als emotioneel want 
een simpele ‘dank u’ kan er bij haar mama niet af (witte nagels (5)). De-
pressie is hier het gevolg. 

Nota : Nadat ik haar mijn bevindingen doorstuurde antwoordde deze dame mij het 
volgende: “Chris, ik slik inderdaad al 6 jaar antidepressiva om overeind te blijven” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Wil u graag meerdere interessante, (s)teengoeie verhalen le-
zen? 

U kan via het BEVO bestuur mijn boek bestellen aan 19,5€ 
(afgehaald in Moerbeke Waas) of verzonden aan 25,5€. 
Graag een mailtje naar ondervoorzitter@bevo-belgie.org   

 

Hopelijk mogen onze teentjes elkaar ook eens kruisen in de toe-
komst. 

Misschien mag ik  u eens ‘entertenen’ via een persoonlijke ses-
sie tenen lezen, of een voordracht, info, cursus *FuDaRe Te-
nenlezen. 

Heeft u verder nog vragen? Mail naar: tenenlezen@gmail.com  

Hou het ‘Gezond & Wel’. 

Warme tenengroet, 

Chris(tina) Janssens – FuDaRe Voorzitter/Master Docente Tenenlezen 
Vlaanderen 
 
*FuDaRe = Fundamental Dactylogical Reading/ Fundamenteel, Dactylo-
gisch, Lezen 

mailto:tenenlezen@gmail.com
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Ben je op zoek naar informatie over de geschiedenis van reflexologie, dan is dit 

boek zeker een aanrader. Ondertussen is het boek opnieuw aangevuld met 

waardevol materiaal.  

De auteur, Christine Issel, is een autoriteit 

op het gebied van reflexologie. Ze kreeg 

haar eerste, gecertificeerde, opleiding in de 

Ingham Methode in 1976. Daarna volgden 

er nog meerdere door leiders uit de Reflexo-

logie als Dwight Byers, Barbara en Kevin 

Kunz, Mildred Carter, … Zij is eveneens 

auteur van de boeken: - ‘Eunice Ingham, a 

biography, Her Life & Legacy of Reflexolo-

gy’ en samen met Sandi Rogers – 

‘Reflexognosy: A Shift in Paradigm’. 

In dit boek ‘Reflexology, art, science & his-

tory’ vind je, zoals uit de titel te verwachten 

valt, een heleboel informatie over de ge-

schiedenis van reflexologie, herkomst, ver-

schillen tussen de landen, meerdere kaar-

ten … 

Ze wijdt ook een hoofdstuk aan technieken 

van reflexologen, die zoals zij zegt, andere technieken of speciale zones gevon-

den hebben, maar onvoldoende om een boek mee te vullen of een aparte oplei-

ding rond te voorzien. Een aantal hiervan vind je hieronder vertaald, hopelijk een 

opstapje om ook zelf dit boek te gaan lezen en zeker om ze eens uit te probe-

ren. 

George Parnell 

Bij het bewerken van de grote teen, haal ik heel goede resultaten met het 

bewerken van de nagelwortel. Dit is de reflex van het cerebellum(kleine 

hersenen). Het cerebellum houdt zich bezig met reflexen die betrekking 

hebben op het behoud van een normale houding en evenwicht. Dit is 

vooral een belangrijke zone om te bewerken wanneer een cliënt last 

heeft van duizeligheid.  

Reflexology : art, science & history 
(Lut Vijverman) 



 Jim Ingram 

De rand van de hiel vertegenwoordigt een mogelijke blokkade in het 

Achillespeesgebied, achterkant van de benen, zelfs tot de ach-

terkant van het hoofd. Dit is een hulpgebied of een verwijzings-

gebied voor de ruggengraat. De techniek van de wandelende 

duim of een rollende techniek wordt gebruikt op de rand van de 

hiel om voor stressvermindering in alle hierboven genoemde 

zones te zorgen. Voor zelfhulp raad ik aan om op de rand van 

de hiel te rollen met een rubberen bal of een voetroller.  

Ulla Meyershof 

Ulla gelooft, net als Hanne Marquardt, bij wie ze haar opleiding ge-

noot, in het vasthouden van een reflexpunt. Ze lokaliseert een 

reflexpunt en oefent dan druk uit. Ze zegt hierover: ’Ik hou de 

druk aan op een punt totdat er een antwoord komt van het li-

chaam in de vorm van een puls. Wanneer de puls er is weet ik 

dat het lichaam eraan werkt en het geen zin heeft om nog ver-

der te prikkelen. Je moet wachten op het antwoord van het li-

chaam en erop vertrouwen dat het lichaam het probleem zal 

aanpakken.’ 

Walt Gosting 

Wanneer men pijn ervaart in een zone van de voet, kan het dikwijls 

‘uitgewist’ worden door ‘uit te waaieren’ of door snel te strijken 

met de handpalm of de rug van de hand over het gebied. 

Harvey Lampell (podoloog) 

In de meeste reflexologieopleidingen raadt men aan om de tenen te 

bewerken tot de webruimtes tussen de tenen (waar de tenen 

schijnbaar eindigen). Ik raad echter sterk aan dat wanneer de 

tenen bewerkt worden, in beide richtingen, te starten of te eindi-

gen bij de gewrichten van de middenvoetsbeentjes met de teen-

kootjes. Dit zal ervoor zorgen dat de nek- en schouderspieren 

effectiever behandeld worden, evenals alle andere reflexen die 

zich in dit gebied bevinden. 

Lampell benadrukt ook dat de ruggengraatreflexen overlangs be-

werkt moeten worden. De ruggengraatreflexen moeten van de 

ene kant naar de andere kant bewerkt worden. ‘Aangezien spie-

ren samentrekken of verkorten, en gezien de meeste spieren in 
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 de voet overlangs lopen, raad ik aan om heel wat tijd te besteden door 

loodrecht op de lengte van de spieren te werken, dus dwars over de 

breedte van de voet.’ 

Verder ondervond ik dat de laterale zijde van het lichaam start in wat over 

het algemeen de vierde zone genoemd wordt. Dit schuift de reflexen 

van alle organen op naar de mediale zijde van de voet. Zone vijf verte-

genwoordigt voor mij ENKEL de armen en de benen. In aanvulling hier-

van is er een plaats – op de top van de calcaneus (hielbeen) aan beide 

zijden van de voet – die overeenkomt met de spieren die vastgehecht 

zijn aan de bovenkant van het bekken. Ik vond ook nog een andere 

reflex voor de schouder rond de enkel. 

Tenslotte is er op de hiel van de hand een goede zone om te behandelen 

bij constipatie. 

Mary Lou Vanderlaan 

Mary Lou kreeg haar oorspronkelijke opleiding van Eunice Ingham. 

Flauwvallen – ik werk op de klep van Bauhin reflex en vervolgens op de 

hypofyse. Je kan de reflex van de klep van Bauhin niet bewerken zon-

der dat de cliënt diep moet inademen. Dankzij deze diepe ademhaling 

komt hij direct bij bewustzijn. 

Tekens lezen op het lichaam – Een verhard litteken  op het lichaam kan 

jaren later uitgroeien tot een pijn of probleem. Wanneer je cliënt een 

litteken heeft , check dan het reflexpunt dat overeenkomt met die refe-

rentiezone. Wanneer het gevoelig is, werk er de spanning dan uit. 

Blauwe vlekken op de voeten – Bekijk de voeten binnen de 10 tot 24 uur na 

een verkeersongeluk (of sneller). Je zal blauwe plekken vinden, die 

geen kneuzingen op de voeten zijn. Zij zullen ons tonen waar het li-

chaam gekwetst is geraakt. Deze vlekken zullen eruitzien als kneuzin-

gen of misschien als een spinnenweb. Na 72 uur zullen ze verdwenen 

zijn. Het is dus best wanneer je de voeten kan observeren op Spoed.  

Uit de Diverse tips 

Moet je geeuwen tijdens een reflexologiesessie bij een cliënt? Dan heeft Franz 

Wagner het volgende te zeggen over dit fenomeen: ‘Geeuwen, hoesten of zuch-

ten bij de behandelaar moet niet onderdrukt worden, het zijn allemaal tekenen 

dat het lichaam zich bevrijdt van verstoorde energie. Het is verstandig om de 

cliënt hierover te vertellen, anders zou hij het gapen verkeerdelijk kunnen inter-

preteren. 

Ingestuurd door Lut Vijverman 



 
Verschijnselen op de voeten 

Alle verschijnselen op de linker- en rechtervoet geven een indicatie. Het 

reflexgebied waarop het verschijnsel zich bevindt, geeft aan in welk or-

gaan u de verstoring kunt verwachten. 

Een likdoorn of eksteroog op een bepaald reflexgebied verraadt 

een diepgaande verstoring van de energiehuishouding in het 

corresponderende lichaamsdeel of orgaan. Bij een stekende 

likdoorn kan de cliënt zich afvragen : ‘Wat steekt mij zo?’. Bij 

een weke likdoorn kan men zich de vraag stellen : ‘Waardoor 

laat ik mij zo kwellen?’. 

 

Een moedervlek op een bepaald reflexgebied van de voet geeft 

aan dat de conditie van het corresponderende lichaamsdeel of 

orgaan zwak is. Op de linkervoet betekent dit: zwakte van het 

lichaamsdeel of orgaan op het gebied van gevoelsmatig functi-

oneren. Een moedervlek op de maagreflex links geeft aan dat 

men meer moeite heeft met de eerste verwerking van emoties 

en gevoelens (verstandelijke informatie kan makkelijker worden 

verwerkt). Op de rechtervoet betekent dit een zwakte van het 

lichaamsdeel of orgaan in het gebied van het verstandelijk 

functioneren. Zo geeft bijvoorbeeld een moedervlek op het dun-

nedarmreflexgebied aan dat het analyseren van verstandelijke 

informatie meer moeite kost dan het analyseren van gevoels-

matige informatie. 

 

Een wrat op een bepaald reflexgebied geeft aan dat men ‘iets’ op-

kropt (en daardoor verhardt). De emotionele lading waaruit dit 

‘iets’ bestaat is meestal ‘woede’. De boosheid wordt vastgehou-

den, men verstart en staat niet meer open voor nieuwe indruk-

ken. Op welk vlak de woede betrekking heeft, kan afgeleid wor-

den uit de plaats waar de wrat zich bevindt. Zit de wrat bijvoor-

beeld op het keelgebied, dan kan men de cliënt vragen op welk 

gebied er boosheid is over hetgeen hij heeft geslikt of niet heeft 

uitgesproken. 

 
Voetschimmel vindt u meestal tussen de tenen. Dit geeft aan dat 

iemand zich minderwaardig, niet optimaal of niet gesteund 
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 voelt. Hij gaat de wereld niet stralend tegemoet, maar plaatst zich in een 

‘bedropt milieu’ en laat zich ‘beschimmelen’ door een klein, nauwelijks 

zichtbaar organisme. Ook nu geeft de plaats van de schimmel aan op welk 

lichaamsgebied men emotioneel (en soms ook fysiek) minder goed functio-

neert. 

 

Eeltvorming duidt op het vormen van een afscherming. Deze afscherming heeft 

in ieder geval betrekking op het geestelijk functioneren. De cliënt wil of kan 

niet meer voelen. Hij is bang voor hetgeen hij gevoelsmatig zou beleven en 

durft de confrontatie hiermee niet aan, daarom stopt hij het weg onder een 

harde buitenlaag. Deze buitenlaag (de huid) is normaliter een doorgangsge-

bied voor binnenkomende en uitgaande prikkels op het gebied van het voe-

len (zoals invoelen, aanvoelen en bevoelen). Dit proces wordt door de af-

scherming bemoeilijkt. Zowel prikkels die u als liefdevol en voedend ervaart 

als prikkels die u als bedreigend ervaart, worden moeilijker opgenomen en 

losgelaten. De cliënt staat dus niet onbevooroordeeld open voor hetgeen 

het lieven te bieden heeft. 

 Duurt de situatie voort, dan zal de eeltlaag niet alleen betrekking hebben op 

het geestelijk functioneren, maar zullen er zich ook lichamelijk klachten 

gaan voordoen. In het begin zullen deze klachten een vaag karakter heb-

ben, maar hoe langer de situatie duurt, des te indringender de aard van de 

lichamelijke klacht zal worden. 

 Het wegsnijden of wegvijlen van eelt is vaak maar een tijdelijke oplossing. 

Slechts wanneer iemand de onderliggende problematiek onder ogen durft 

te zien en de verwerking van de ‘afgeschermde’ emoties aandurft kunt u 

verwachten dat er zich geen nieuwe eeltlaag zal vormen. 

 Ook bij eeltvorming is er sprake van een reflexmatige reactie, zodat u van 

het reflexgebied kunt afleiden op welk lichaamsgebied deze afscherming 

betrekking heeft. 

 

Blaasjesvorming 

 De vorming van kleine rode blaasjes duidt op oververmoeidheid. 

 Soms bevatten deze blaasjes helder vocht. In ieder geval drogen de blaas-

jes op en ‘schilferen’ ze er door wrijving af. Dit kan gepaard gaan met jeuk. 

 De plaats waar de blaasjes zich bevinden wil nogal eens wisselen. 

 Iedere verandering duidt op een verschuiving van de vermoeidheidsreactie, 

bijvoorbeeld eerst blaasjes op de longreflex, daarna blaasjes op het reflex-

gebied van de nier. Pas als deze niet meer aanwezig zijn, kunt u zeggen 

dat het lichaam de oververmoeidheid overwonnen heeft. 

 

Bron : voetdiagnostiek (Carine van den Berg) 



 

 

 

Onderstaande scholen zijn erkend als volwaardige oplei-

ding, deze voldoen aan ons Core Curriculum, welke vereist : 

minimum 100 uren AFP (anatomie, fysiologie pathologie), 150 

uren reflexologie en 50 casestudy’s 

 

Gouverneur Roppesingel 83 

3500 HASSELT 

0475 58 27 43 

zaakvoerder@goldenfeet.be 

www.goldenfeet.be  

 

Spoorwegstraat 14 

8200 BRUGGE 

078 353 653 

info@syntrawest.be 

www.syntrawest.be  

 

Centre d’Etude de Reflexologie 

Rue Emile Banning 105 

1050 Ixelles 

Tél: +32 476 28 10 04 

cer.reflexologie@gmail.com 

https://www.cer-reflexologie.com/  

Erkende opleidingen tot profes-

sioneel reflexoloog. 

mailto:zaakvoerder@goldenfeet.be
http://www.goldenfeet.be/
mailto:info@syntrawest.be
http://www.syntrawest.be/
mailto:cer.reflexologie@gmail.com
https://www.cer-reflexologie.com/
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Nieuwenbos 5 

1702 Groot-Bijgaarden 

Tel: 02/466.27.29 

info@causalevoetreflexologie.be 

www.causalevoetreflexologie.be  

 

 

Van Schoonbekestraat 148 

2018 Antwerpen 

03 230 13 82 

info@owc.be 

www.owc.be  

 

 

Gallicstraat 5 

3300 Tienen/Bost 

Verantwoordelijke: Katrien Hendrickx 

0494 58 49 52 

katrien.hendrickx@scarlet.be 

www.integratievereflexologie.be  

 

 

Evelaarslaan 205 

9160 Lokeren 

0498 24 06 84 

info@hildeschoonjans.be 

www.reflexology4u.be  

 

 

 

 

mailto:info@causalevoetreflexologie.be
http://www.causalevoetreflexologie.be/
mailto:info@owc.be
http://www.owc.be/
mailto:katrien.hendrickx@scarlet.be
http://www.integratievereflexologie.be/
mailto:info@hildeschoonjans.be
https://reflexology4u.be/school/


 

Linda Jacobs 

Roskamstraat 6 

1861 Wolvertem  

linda.jacobs@teenspirit.be  

www.teenspirit.be 

0497 23 51 53  

 

Voetreflextherapeut           

Docent bij- & nascholingen 

Het Juweel 17 

5081 PP Hilvarenbeek 

06 48 71 2003 

www.brigittekoch.nl 

www.28dagenpuureten.nl 

www.lekkerslapen.nl  

 

 

Erkende workshops en thema- 

dagen. 

http://linda.jacobs@teenspirit.be/
http://www.teenspirit.be/
http://www.brigittekoch.nl/
http://www.28dagenpuureten.nl/
http://www.lekkerslapen.nl/
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Campus Antwerpen: Bosbeeksebrug 31, 2600 Berchem 
Campus Leuven: Geldenaaksebaan 327, 3001 Heverlee 
Campus Mechelen: Oude Baan 2, 2800 Mechelen  
klantencentrum@syntra-ab.be 
www.syntra-ab.be 
03 431 99 00  

 

Antwerpsedreef 51 
2980 ZOERSEL 
Tel: 0476 905 003 
Info@sarafijn.be 
www.sarafijn.be  

 

Albertkanaalstraat 22 
3511 KURINGEN 
Tel: 0497 41 32 17 
info@mnt-nr.com 
www.mnt-nr.com  

 

 

John Cockerillstraat 2 
3665 AS 
Tel: 0473404430 
peetersweltens@yahoo.com 
www.reflexologietherese.be  

 

Koevliet 2 C 
9240 Zele 
Tel: 052 45 12 80 of 0488 66 01 35 
info@scheldeland.net 
www.scheldeland.net  

Erkende specialisaties en nascholingen. 

mailto:klantencentrum@syntra-ab.be
http://www.syntra-ab.be/
mailto:info@mnt-nr.com
http://www.mnt-nr.com/
mailto:peetersweltens@yahoo.com
http://www.reflexologietherese.be/
mailto:info@scheldeland.net
http://www.scheldeland.net/


 

BeVo 

Rue de Hamme-Mille 196 

B - 1390 Nethen 

Ondernemingsnummer: 0829 918 340 

Bank: IBAN : BE 19 0018 1171 8712 t.n.v. BeVo 

Hieronder een overzicht van wie wat doet binnen BeVo 

BESTUUR 

Voorzitter 

Tamara Cobos Rodriguez  

Rue de Hamme-Mille 196 - 1390 Nethen 

0473/47.39.79 

voorzitter@bevo-belgie.org 

 

Ondervoorzitter 

Sonja De Loose - Dorpvaart 8  - 9180 Moerbeke Waas - 

0475/49.30.25  

ondervoorzitter@bevo-belgie.org 

 

Penningmeester 

Didier Vin - Rue de Hamme-Mille 196 - 1390 Nethen 

0486/85.69.59 

boekhouding@bevo-belgie.org 

 

 

 

 

Contactgegevens 

Didier & Tamara  Sonja 
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Secretaris 

Sophie Vandendriessche 

0491/59.09.93 

secretariaat@bevo-belgie.org 

 

 

Commissie erkenning (nieuwe leden) 

Ann Van De Voorde  

0497/13.78.49 

erkenning@bevo-belgie.org 

 

Commissie scholen (& navorming)  

navorming@bevo-belgie.org 

 

Commissie evenementen 

Tamara Cobos Rodriguez 

congres@bevo-belgie.org 

 

Commissie rersearch 

Hannan Ben Abdeslam 

research@bevo-belgie.org 

 

Magazine BeVo 

Sonja De Loose  

ondervoorzitter@bevo-belgie.org 

Gelieve bij vragen direct de juiste persoon te contacteren. 

Op deze manier ontvang je sneller en correcter antwoord en 

voorkom je dubbel werk binnen onze organisatie. 



2021 

• Ledendag BeVo : 27 februari 2021 (online) 

• European Reflexology Day : 24 april 2021 

• Conference RIEN : 24-25 april 2021 (online) 

• Conference ICR : 17-19 september 2021 (online) 

• Congres BeVo : 25 september 2021 (Gent) 

• Internationale workshop door Hagar Basis :  

26-27 september 2021 

 

(alle data voorlopig onder voorbehoud) 

BeVo Agenda 

Bezoek onze site: www.bevo-belgie.org 


