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Koert Sondorp is trots op zijn Freehandsmas-
sage, zoals de massage zonder handen ook 
wel heet. Koert: “Het is een heel sierlijke, 
soepele techniek, die ook mooi is om te zien.” 
Staand op blote voeten showt hij Massage 
Magazine, wat er zo goed aan is en wat de 
effecten zijn. Zijn cliënt is lyrisch over de ont-
spanning die de behandeling geeft en maakt 
graag een vervolgafspraak.

Lemniscaat
Koert vindt het belangrijk om vanuit de  
basishouding van de tai chi te werken. De 
kracht die voor de massage gebruikt wordt, 
komt uit het lichaam. Koert: “Als je vooral je 
eigen lichaamsgewicht gebruikt, hoef je zelf 
geen kracht te zetten en kun je het masseren 
veel langer volhouden.” Het is daarom ook 
handig om tijdens andere massages deze 
basishouding te gebruiken. Verder hanteert 
hij de lemniscaat, oftewel de liggende acht, 
als basisbeweging. Hij houdt continu contact 
met zijn cliënt, ook terwijl hij van het ene 
naar het andere lichaamsdeel overgaat. De 
lemniscaat is een beweging die je inzet van-

Als een danser masseert Koen Sondorp zijn cliënt. Haast zonder zijn handen te gebruiken, bewerkt hij ritmisch het lichaam. 

Deze uit Amerika overgewaaide behandeling ontlast de vingers, handen en polsen. Koert werkt vanuit de tai chi basishouding, 

zodat hij kracht kan leveren vanuit zijn lichaamsgewicht, terwijl hij gebruik maakt van de onderarmen en ellebogen.

uit de benen en heupen, wat zorgt voor een 
vloeiende massagebeweging. Door gebruik 
van de onderarmen voelt de massage vol en 
stevig aan, wat wil zeggen dat er veel weef-
sel tegelijk wordt aangepakt. Tegelijkertijd 
voelen de grepen ook zacht en vriendelijk 
aan. Zoals gezegd, wordt ook de elleboog 
gebruikt. Koert: “Tijdens het frictioneren 
begeleidt de andere hand de elleboog. Let 
op dat je niet te diep gaat. Stem dat af met 
je cliënt, want het moet wel aangenaam 
blijven aanvoelen.” Een ander aspect is dat 
je misschien niet gewend bent met de elle-
boog te voelen zoals je met je handen een 
spierknoop waarneemt. Volgens Koert is dat 
een kwestie van wennen. “Op een gegeven 
moment kun je ook met je elleboog de toe-
stand van het onderliggende weefsel beoor-
delen.”

Dans
Koert geeft ook cursussen ‘Masseren zonder 
Handen’. Hij liet zich voor de techniek inspi-
reren door Val Guin, die de Forearm Dance 
heeft bedacht. Zij studeerde fysiotherapie en 

Handsfree masseren
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kon na een auto-ongeluk een hand niet meer 
gebruiken. Ze zocht naar een methode om 
toch te kunnen masseren en doet dat nu met 
de onderarmen en ellebogen. Niet alleen 
zijzelf is blij dat ze weer kan werken, ook 
haar cliënten en cursisten zijn erg enthousi-
ast over deze massage. De masseurs omdat 
het de gewrichten ontlast en de cliënten 
omdat de behandeling erg ontspannend 
werkt. Koert: “De massagetafel waaraan Val 
meestal werkt, vind ik te laag staan ten op-
zichte van haar lengte. Ik vind het belangrijk 
dat de tafel op een hoogte staat die je als 
masseur bij gewone massages gebruikt. 
Daarom heb ik andere grepen aan haar Fo-
rearm Dance toegevoegd en enkele grepen 
aangepast.” Verder vertelt hij dat hij delen 
uit de Freehandsmassage in andere massa-
ges integreert en vice versa. Zo legt hij een 
doek over de cliënt heen en plaatst hij zijn 
handen op diverse plekken op het lichaam 
om wederzijds ‘kennis te maken’ (foto 1). “Ik 
wil onder meer weten hoe gespannen de 
spieren aanvoelen. Bovendien kan de cliënt 
aan het contact met mijn handen wennen 
en zo ‘het lichaam uit handen geven’. Ik heb 
gemerkt dat dit het vertrouwen vergroot.” 
Hij gebruikt een viscose doek omdat die licht 
en toch ook warm is.

De grepen
De olie warmt Koert eerst op in de handen. 
Hij wacht tot deze dezelfde temperatuur 
heeft gekregen en brengt het vervolgens op 
een mooie, elegante manier aan (foto 2). Op 
foto’s 3, 4 en 5 zijn verschillende technieken 
op de nek en de rug te zien. Op foto 6 leunt 
Koert weliswaar sterk voorover, maar hij be-
last zijn rug niet omdat hij alle kracht uit zijn 
lichaamsgewicht haalt. Op foto 7 begeleidt 
zijn linkerhand de beweeg-richting van de 
onderarm. Doordat hij door beide knieën is 
gezakt, staat hij dicht bij de bank. Foto 8 laat 
zien hoe hij dat ook doet bij de behandeling 
van de schouders. Zijn elleboog gebruikt Koert 
op punten waar hij dieper wil masseren. Hij 
masseert met de bewegende botten van zijn 
elleboog door een wuivende beweging met 
zijn hand te maken. De eigenlijke beweging 
komt voort uit zijn benen, de basisbeweging 
van de lemniscaat. Werken met twee ellebo-
gen tegelijk kan ook (foto 9). De voet wordt 
er eveneens mee onder handen genomen 
(foto 10). Foto 11 laat zien hoe de kuit vanuit 
de rugligging wordt aangepakt. De buik wordt 
ook stevig gemasseerd (foto 12), net als de 
hand (foto 13). Na afloop dekt hij de cliënt 
weer toe, waarna de overtollige energie wordt 
afgestreken (foto 14).

Voor informatie over de cursus Masseren  
zonder Handen: www.rustpuntmassages.nl.  
Kijk voor het bestellen van de dvd van Val 
Guin onder meer op www.johnkeet.nl.
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tAi cHi

Tai chi, officieel tai chi chuan, is een 
oude Chinese bewegingskunst die zijn 

oorsprong heeft in het Taoïsme, de 
traditionele Chinese geneeskunde en 

de vechtkunst. In de tai chi worden 
rustige stromende opeen-volgende 

bewegingen gemaakt, waardoor het 
lichaam op natuurlijke wijze beweegt. 
Basis daarbij is een open lichaamshou-

ding met lichte, vloeiende bewegin-
gen, waardoor de energie vrij door het 
lichaam kan stromen. Op de foto laat 

Koert een beweging zien. Hij staat 
daarbij op blote voeten, om zo beter  

te kunnen aarden. Hij begint met zijn 
voeten op heupbreedte. Om zijn 

lichaamsgewicht en alle kracht vanuit 
zijn benen met de zwaartekracht te 

gebruiken, stapt hij met een voet iets 
uit, in de richting van de beweging. 
Zijn achterste voet gebruikt hij als 
afzetpunt. De knie van het andere 
been buigt en strekt mee al naar 

gelang de strijkingen dat vereisen.
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