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Vereniging Studiegroep Sado-Masochisme
De VSSM is een landelijke vereniging voor SM-ers en werkt actief
aan een maatschappelijke acceptatie van SM in Nederland. De
VSSM geeft voorlichting en advies. Regelmatig levert de vereniging
bijdragen aan de media. De VSSM is een algemene vereniging en
maakt geen onderscheid naar sekse of geaardheid.
De VSSM kent de volgende contacten spelgroepen
• Algemene groepen voor iedereen (AG);
• Mannengroep (MG), voor homo- en
bi-mannen;
• Homo jongeren groep (HJ);
• WAC (Werkgroep Alternatief Creatief )
waar je met deskundige hulp zelf SMattributen kunt maken.
VSSM-activiteiten vind je in de
volgende steden
Amersfoort, Den Haag, Dedemsvaart ,
Nijmegen, Susteren en IJmuiden.
Niet-leden zijn welkom bij vrijwel al onze
bijeenkomsten en betalen € 12,50 per
persoon. Voor leden is de toegang gratis,
op vertoon van ledenpas.

de privacy te waarborgen, gebeurt het
inpakken van de Kerfstok en de verzending
hiervan door medewerkers van de VSSM.
Actuele informatie
Hoewel deze Kerfstok met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld,
kunnen we geen 100% garantie geven op de
verstrekte (agenda-) informatie.
Wil je echt zekerheid bel dan onze infofoon
(06 19 21 79 93) of kijk op onze VSSMwebsite www.vssm.eu.

Informatiepakket VSSM
De eenvoudigste manier om meer te weten
te komen over SM en de VSSM is ons
informatiepakket bestellen. Voor € 10,incl. verpakkings- en verzendkosten
ontvang je de actuele Kerfstok, een Kerfstok
Lid worden van de VSSM
uit voorgaande edities en onze brochure.
Het VSSM-lidmaatschap geeft je toegang
We sturen de gevraagde informatie zodra
tot alle verenigingsbijeenkomsten.
het verschuldigde bedrag is bijgeschreven
Daarnaast ontvang je de Kerfstok en krijg
op onze bankrekening
je 5 tot 10% korting bij een aantal fetish- en NL51INGB000 39.30.027.
SM-shops in Nederland.
Het afleveradres is het adres dat staat
Een telefoontje, briefje of e-mail is volvermeld op de overschrijving. We sturen
doende om lid te worden (zie colofon).
de informatie in een neutrale envelop.
Een enkel lidmaatschap kost € 62 (Europa
€ 66,50) per jaar.
Kopij Kerfstok
Een enkel lid zonder Kerfstok € 61
Aanleveren: bij voorkeur per e-mail:
Een parenlidmaatschap (twee ledenkerfstok@vssm.eu
kaarten, één woonadres, één Kerfstok) kost De redactie behoudt zich het recht voor
per jaar € 99 (Europa € 103.
artikelen in te korten of niet te plaatsen.
Een parenlidmaatschap zonder Kerfstok
Anoniem ingezonden bijdragen worden
kost € 97
niet geplaatst. Op verzoek kan wel gebruik
Kortingslidmaatschap en lidmaatschap
gemaakt worden van een pseudoniem.
zonder toezending Kerfstok: zie website.
Abonnement Kerfstok
Altijd al de Kerfstok thuis bezorgd willen
hebben? Voor € 30,50 ontvang je een
heel jaar lang de Kerfstok in een neutrale
envelop. Tarief Europa € 35,50. Om

!

Kerfstok verwelkomt originele foto’s,
maar wij herhalen nogmaals dat het
tijdens de openingstijden van de Groepen
niet is toegestaan om te fotograferen,
tenzij in een afgescheiden ruimte, óf
voor of na aanvang van de Groep.
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van de bestuurstafel
Soms zijn er van die dingen waarover je liever niet wil schrijven.
Dit is zo’n bericht. Vanwege gezondheidsperikelen heeft Teus aangegeven als
bestuurslid terug treden m.i.v. september. Het is voor hem niet verstandig hiermee te
wachten tot de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2016. Teus heeft zich vele
jaren als bestuurslid actief ingezet voor de vereniging. Twee jaar geleden is hij
vanwege zijn gezondheid als voorzitter gestopt en uit het bestuur gegaan. Toen het
wat beter ging, begon het weer te kriebelen en is hij weer tot het bestuur toegetreden
en als zodanig in de ALV van 2014 herbenoemd. Nu is het zover dat hij de moeilijke
stap genomen heeft om definitief te kiezen voor zijn gezondheid. Gelukkig mogen wij
als bestuur een beroep op zijn kennis en ervaring blijven doen!
Voorlopig zal Teus als het even kan de activiteit “Geen Drempel” samen met anderen
blijven vorm geven. Deze activiteit is als proef bedoeld is om nieuwsgierigen te woord
te staan terwijl er geen speelavond is, dit om de drempel echt laag te houden. Op deze
manier hopen wij op een aanloop van nieuwe mensen voor de groepen en misschien
zelfs als lid. (Dit heeft al twee nieuwe leden opgelevert). Dit idee van Teus zal gelijk
lopen met de WAC-groep Nijmegen zodat mensen iets van leer of een zweepje e.d.
kunnen maken. Als bestuur hopen wij dat dit experiment gaat lukken maar de tijd zal
het leren. Rest mij nog om hier Teus te bedanken voor alles wat hij voor de vereniging
heeft gedaan, en dat is heel veel! Veel meer dan het gemiddelde lid weet.
Zo heeft Teus naast vele andere zaken ook een belangrijke taak gehad bij het
samenstellen en produceren van de Kerfstok. Deze taak wil Teus in afgeslankte vorm
blijven doen.
Dit betekent dat wij per direct iemand zoeken om de verhalen en eventueel wat foto’s
aan te leveren en/of achter mensen aan gaan die hier een bijdrage aan zouden kunnen
geven. Uiteraard blijft één van de bestuursleden de eindverantwoordelijkheid voor de
inhoud van de teksten houden maar hij of zij is niet de persoon die de teksten moet
schrijven. Als er voldoende teksten zijn dan zal Teus dit voorlopig tot één geheel
blijven smeden als Kerfstok zodat het op de site kan en ook waar nodig op papier kan
komen.
Concreet betekent dit dat wanneer er geen of te weinig teksten worden aangeleverd,
het verschijnen van de Kerfstok in gevaar komt. Dit is dus een verantwoordelijkheid
van alle leden en niet alleen van het bestuur. Ik doe bij deze een dringende oproep
voor een persoon die zich met het verzamelen van teksten wil gaan bezig houden en
leden wil stimuleren de pen te pakken of het toetsenbord en wat leuke ervaringen
vanuit de groepen, vanuit je eigen belevenissen of vanuit de grote duim weer te
geven. De Kerfstok is één van de slagaders van de vereniging en dus een taak voor ons
allen.
U leest het goed, het bestuur kan dus niet meer de verantwoordelijkheid dragen voor
het uitbrengen van de Kerfstok in de huidige vorm als de inzet van leden achterwege
blijft. Een Kerfstok die alleen bestaat uit een opsomming van de activiteiten is wel een
heel mager gebeuren ………… laat het s.v.p. niet zover komen! Een mooie uitdaging
toch?
Met vriendelijke groet,
Ruud, Voorzitter VSSM.
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VSSM-agenda
s e p t e m b e r

DATUM

-

5
6
12
13
19
19
20
27
27

PLAATS

TIJD

INFO

Nijmegen
IJmuiden
Susteren
Amersfoort
Den Haag
Nijmegen
Amersfoort
Amersfoort
Dedemsvaart

20.00-01.00
15.00-20.00
12.00-17.00
14.00-19.00
20.00-02.00
20.00-23.00
15.00-20.00
15.00-20.00
14.00-19.00

AG Nijmegen Roze Huis Nijmegen
AG IJmuiden
AG Limburg extra toeslag entree
Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
AG Den Haag
Geen drempel Roze Huis Nijmegen + WAC
Berghut, algemeen
Berghut, Powerparty, homogroep
Adres via Infofoon, algemeen

PLAATS

TIJD

INFO

Nijmegen
IJmuiden
Amersfoort
Susteren
Amersfoort
Den Haag
Nijmegen
Amersfoort
Amersfoort
Dedemsvaart

20.00-01.00
15.00-20.00
14.00-19.00
12.00-17.00
14.00-19.00
20.00-02.00
20.00-23.00
15.00-20.00
15.00-20.00
14.00-19.00

AG Nijmegen Roze Huis Nijmegen
AG IJmuiden
Berghut, Powerparty, Unlimited
AG Limburg extra toeslag entree
Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
AG Den Haag
Geen drempel Roze Huis Nijmegen + WAC
Berghut, algemeen
Berghut, Powerparty, homogroep
Adres via Infofoon, algemeen

o k t o b e r
DATUM

-

3
4
4
10
11
17
17
18
27
27

				
DATUM
PLAATS
TIJD

1
7
8
14
15
21
21
22
22

IJmuiden
Nijmegen
Amersfoort
Susteren
Amersfoort
Den Haag
Nijmegen
Amersfoort
Dedemsvaart

15.00-20.00
20.00-01.00
14.00-20.00
12.00-17.00
15.00-20.00
20.00-02.00
20.00-23.00
15.00-20.00
14.00-19.00

n o v e m b e r
INFO

AG IJmuiden
AG Nijmegen Roze Huis Nijmegen
Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
AG Limburg extra toeslag entree
Berghut, algemeen
AG Den Haag
Geen drempel Roze Huis Nijmegen + WAC
Berghut, Powerparty, homogroep
Adres via Infofoon, algemeen

Voor de actuele agenda verwijzen we u naar onze website www.vssm.eu
*Aanmelden verplicht!
Algemene agenda: pagina 36. VSSM-groepen en algemene adressen staan op pagina 38.
Entree bijeenkomsten: VSSM-leden gratis en niet-leden € 12,50
6
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Door het vertrek van één, en op termijn mogelijk twee, bestuursleden zijn wij dringend op
zoek naar mensen die zich willen inzetten binnen het bestuur. Het belangrijkste werk
gebeurt in feite door de coördinatoren van elke groep maar het bestuur is nodig om alle
losse activiteiten te verbinden en de vereniging te helpen sturen. Een nieuw bestuurslid
draait eerst enkele maanden mee als aspirant-bestuurslid. Als aspirant-bestuurslid ben je
toehoorder en heb je geen stemrecht. Uiteraard mag je je wel in de discussie mengen,
graag zelfs! Bij zaken over personen kan de voorzitter in bijzondere gevallen vragen om
even de kamer te verlaten. Je bent pas volledig bestuurslid als je benoemd bent door de
Algemene Leden Vergadering (ALV). Als de ALV geen goedkeuring aan je
bestuurslidmaatschap geeft, eindigt ook je aspirant lidmaatschap van het bestuur. Dit is
nog nooit gebeurd maar het kan natuurlijk altijd. De ALV neemt nu eenmaal de besluiten.
We hebben een leuke levende verenging waar zeker toekomst in zit maar zoiets gaat niet
vanzelf. Draag je de BDSM wereld een warm hart toe en wil je wat bindend en stimulerend
zijn? Lees dan eens verder!

Wat voor mensen zoeken wij?
Een aantal zaken is vanzelfsprekend maar hieronder toch voor alle duidelijkheid wat
opmerkingen.
Je bent lid van de VSSM en met enige regelmaat bezoek je een of meerdere
bijeenkomsten.
Je stelt het belang van de vereniging boven het belang van de groep waar je komt en
boven je eigen BDSM wensen.
Meester of slaaf, in het bestuur speelt dat geen rol.
Creatief en positief van geest.
Graag willen samenwerken en ook doen wat je hebt toegezegd.
Kunnen omgaan met vertrouwelijke zaken en deze ook geheim kunnen houden naar
derden.
Tenminste één van de nieuwe bestuursleden is jonger dan 40 jaar.
Als het kan, tenminste één vrouw er bij.

Om welke taken gaat het?
De leden kiezen een nieuw bestuurslid en de gekozen bestuursleden verdelen de taken
onderling en deze zijn uiteraard, als iets je niet bevalt, tussentijds te wisselen. Als er een
nieuw bestuurslid komt, staat de verdeling van alle taken opnieuw ter discussie met
uitzondering van de voorzitter functie, tenzij hij of zij of de zittende bestuursleden
aangeven dit te willen.
De taken zijn onder meer:
1. Voorzitter
2. Secretaris
3. Penningmeester
4. Algemeen adjunct Kerfstok.
8

(Hij of zij is de eindverantwoordelijke voor de teksten die anderen aanleveren. Ook het
stimuleren van anderen om bijdragen te geven hoort hierbij. Overleg met de persoon die
de Kerfstok samenstelt en klaar maakt. (momenteel blijft Teus dat doen). )
5. Algemeen adjunct Website
(In overleg met de webmaster kijken naar inhoud e.d. en samen met de webmaster de
verantwoordelijkheid voor de teksten die op de website komen. )
6. Algemeen adjunct Voorlichting
7. Algemeen adjunct PR
Ieder bestuurslid toont de bereidheid om waar nodig bij te springen bij andere
bestuursleden.
Elk bestuurslid heeft de verantwoordelijkheid voor een of meerdere groepen. Hij of zij
onderhoudt contact met de coördinatoren van de groep en is het aanspreekpunt bij
vragen en problemen. Uiteraard kan het verantwoordelijke bestuurslid altijd terugvallen
op de andere bestuursleden. We doen het samen!

Wat bieden wij?
Een leuke en actieve groep medebestuursleden met onderling goede verhoudingen.
Een reiskostenvergoeding voor ritten met eigen of openbaar vervoer die je maakt uit
hoofde van je bestuursfunctie
Een maandelijkse vergoeding van 5 euro voor lopende kosten als telefoon. Daar waar je
kosten aantoonbaar en op verzoek van het bestuur uit de hand lopen is er een verdere
vergoeding mogelijk maar er wordt altijd gezocht naar de goedkoopste oplossing zonder
te veel geweld aan de kwaliteit te doen.

Wat kost het je aan tijd?
Ongeveer 10 bestuursvergaderingen per jaar en bij ernstige problemen vaker. De
vergaderingen worden op een zo centraal mogelijke plaats in het land gehouden, bij
voorkeur op een door de weekse avond bij iemand thuis om kosten te besparen. De
persoon bij wie het thuis is kan een vergoeding voor de kosten van de consumpties
krijgen á 7,50 euro per keer.
Eén keer per jaar op een zaterdag een Medewerkers Overleg (MOV) en één keer per jaar de
Algemene Leden Vergadering (ALV)
Afhankelijk van je taak/taken, ongeveer drie dagdelen per maand (inclusief de
bestuursvergadering). Indien je ook coördinator van een groep zou zijn dan komt die tijd
er uiteraard bovenop.
Heb je vragen of interesse? Neem contact op met Ruud, de voorzitter.
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Mijnheer en Mevrouw deel 11 en 12
Mijnheer stelt voor op vakantie te gaan om
het slechte weer hier te ontlopen. Besloten
wordt naar Frankrijk af te reizen. De grote
BMW wordt klaargemaakt, mevrouw pakt
een apart koffertje in met BDSM-spullen.
Op de heenweg is het stralend weer. Veerle
en ik zitten op de achterbank, het is warm in
de auto ondanks de air conditioning. Veerle
vraagt of ze wat uit mag trekken, mevrouw
zegt dat ze het
wel leuk zou vinden als we in onze blote
billen achterin zouden zitten. Ik wrijf
zachtjes over Veerles dijen en zij opent haar
mond voor een zoensessie met mij.
Mijnheer zet z’n binnenspiegel zo dat hij
kan zien hoe wij met elkaar spelen, dat vindt
hij een fascinerend gezicht. Veerle en ik
laten ons niet onbetuigd en verwennen
elkaar daar waar mogelijk is, mevrouw lacht
en zegt dat dat nog iets belooft voor de rest
van de vakantie.

vanavond slavin wil zijn, of hebben wij er
soms allebei zin in? Veerle en ik zijn
nieuwsgierig naar wat mijnheer en
mevrouw met ons voor hebben en zeggen
dat wij alle twee mijnheer en mevrouw
willen dienen. Maar eerst gaan we eten in
een schitterende eetzaal, Veerle en ik zijn
zeer sexy gekleed naar de laatste mode,
waardoor je van de zijkant een mooie inkijk
krijgt naar onze borsten en er worden door
vooral oudere heren tal van steelse blikken
onze kant op gestuurd. Wij gaan door voor
de dochters van mijnheer en mevrouw, de
gerant van het hotel komt mijnheer
complimenteren met zulke mooie dochters
en zo’n mooie vrouw, want eerlijk is eerlijk,
mevrouw ziet er met haar 44 jaren ook zeer
bekoorlijk en aantrekkelijk uit. Het eten is
verrukkelijk, met witte en rode wijn, wij
nemen uitgebreid de tijd om te tafelen. Dan
gaan we terug naar onze suite. Veerle en ik
krijgen de opdracht om ons naakt te
presenteren aan mijnheer en mevrouw.
Onze handen worden op onze rug
gebonden en onze tepels krijgen een
kettinkje met twee klemmen, Veerles
rechterborst zit nu aan de mijne verbonden
en hetzelfde gebeurt met onze
linkerborsten. Dan vraagt mevrouw ons
elkaar diep en langdurig te kussen.
Ondertussen hanteert mijnheer een kleine
rijzweep en geeft korte venijnige slaagjes
op onze billen. Als we van schrik en pijn van
elkaar terugdeinzen geeft dat een pittige
ruk aan onze tegels, een heel geraffineerde
manier van marteling maar Veerle en ik
ondergaan het dapper, ook als de slagen
van mijnheer pittiger worden. We raken
behoorlijk opgewonden en mevrouw laat
haar handen tussen onze benen
verdwijnen en probeert ons een gelijktijdig
orgasme te laten krijgen, hetgeen haar lukt.
Mijnheer wil nog een keer Veerle van
achteren nemen, terwijl mevrouw en ik
toekijken. De vakantie is mooi begonnen.

De door mijnheer gehuurde hotelkamer
blijkt een complete suite met bar,
inloopdouche, en twee prachtige ruime
tweepersoonsbedden. Veerle en ik zijn
warm en kleverig van de reis en ons spel op
de achterbank, dus mijnheer nodigt ons uit
om eerst maar eens even lekker fris te
douchen. We kunnen makkelijk met elkaar
onder de douche, Veerle en ik. We zepen
elkaar in en spoelen elkaar af, onze vingers
zitten overal in en aan en ons gelach klinkt
vrolijk door de grote ruimte. Dan stappen
we de douche uit, mijnheer ligt naakt op
een van de bedden en wenkt ons. We
begrijpen de bedoeling. Het geslacht van
mijnheer verdwijnt in mijn mond en Veerle
schenkt hem haar tong en lippen rond en in
haar mond, want Veerle kust graag en
heerlijk. Mevrouw doucht nu en vraagt
vrolijk iets voor haar vanavond over te laten,
zij wil ook wel weer eens genomen worden.
Juist op dat moment komt mijnheer in mijn
mond klaar, ik verslik mij zo wat. Veerle klopt
mij op de rug en berispt mij lachend niet zo Wij zitten bij het zwembad van het hotel. Ik
gulzig te zijn.
mag een zwarte bikini dragen, Veerle een
zwarte strandjurk. Dit om de striemen te
Mevrouw vraagt wie van ons beiden
verhullen, die zij gisteravond heeft
10
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opgelopen. Mijnheer en mevrouw hebben
haar onbarmhartig aangepakt toen
uitkwam (via de beveiliging) dat Veerle was
ingegaan op de avances van een donkere
man. Dit bleek een Algerijn te zijn die geen
geldige papieren bij zich had. Hij is
gisteravond opgepakt door de politie, die
bij ons kwam informeren naar onze
eventuele betrokkenheid met deze man.
Mijnheer werd witheet en overwoog de
vakantie meteen af te breken, maar
mevrouw wist hem te kalmeren. Wel kwam
het Veerle op 20 slagen te staan. Mijnheer
bleef boos, en mevrouw verzocht mij hem
te kalmeren.
Ik weet wat mij te doen staat. In het toilet
ledig ik mij zo intens mogelijk en gorgel ik
met een drankje, dat mijn huig wat
gevoellozer maakt. Dan trek ik mijn
sandaaltjes aan met ultra hoge hak en doe
een kanten niemendalletje om, ik weet dat
mijnheer mij daar graag in ziet. Ik zoek hem
op en haal hem aan, bied mij aan en neem
zijn penis in zijn mond. Zijn erectie groeit,
als ik hem van tijd tot tijd uit mijn mond haal
praat ik tegen hem met de woorden die hij
zo graag van mij hoort. Hij raakt in een
betere stemming, vraagt of ik op hem kom.
Ik zit schrijlings op hem, face tot face, mijn
knieën naast zijn heupen en hij komt in één
keer in mij, met een machtige felle stoot. ik
heb het gevoel dat ik splijt en hap naar
adem. Zijn handen zoeken mijn borsten en
hij neemt mij nu zeer snel, ik voel hem tot
diep in mijn buik, zo diep lijkt hij mij nog
nooit gekomen. Hij staat op van het bed en
vraagt om mijn billen. Ik buig mij voorover,
steun met mijn hoofd op de matras en mijn
handen laten mijn billen wijken. Omdat ik
van die hoge hakken draag is mijn ingang
op exact dezelfde hoogte als zijn erectie.
Wederom volgt een penetratie in één keer,
ik kan een kreet van pijn en schrik niet
onderdrukken en ik voel nu dat mijnheer
diep in mij wil klaarkomen, hij voert
langzaam zijn tempo op en ik voel mij
helemaal gevuld met zijn trotse lid, dat na
enige minuten bonzend in mij spuit. Zijn
handen omklemmen mijn heupen en hij
trekt mij met grote kracht tegen zich aan, ik
voel zijn testikels. Hijgend laat hij mij los, ik
vraag hem Veerle te vergeven: zij is jong en

onervaren, weinig gewend en zij zal het
beslist niet weer doen. Brommerig gaat
mijnheer akkoord en gebiedt mij hem met
mijn mond en tong schoon te maken, een
opdracht waaraan ik graag voldoe, ik wil de
sfeer tussen mijnheer en mevrouw, Veerle
en ik goed houden. Mijnheer neemt mij is
zijn armen en kust mij vol passie, kust ook
mijn borsten en tepels en vraagt of hij daar
later op de dag nog gebruik van mag
maken, hij heeft nog wat nieuwe klemmen
en is erg benieuwd hoe ik daarop zal
reageren. Ik stem toe op voorwaarde dat hij
Veerle verder zal sparen. Hij belooft het,
maar wil mij nog een keer klaar zien komen,
ditmaal moet ik het zelf doen, staande voor
hem. Hij kijkt toe hoe ik mijn vingers in mij
laat glijden, als het orgasme nadert (en dat
kan hij aan mij zien) neemt hij mij wederom
in zijn armen en laat zijn vingers het
eindspel spelen. Hijgend en kronkelend
kom ik klaar.
Terug in het salongedeelte van de suite
wacht ons een verrassing. Veerle staat
rechtop in de salon, naakt, met geboeide
handen op de rug en geboeide enkels, een
mondknevel in en geblinddoekt.
Van de polsboeien loopt een ketting naar
haar enkels, strak gespannen, ze kan zich
onmogelijk bewegen. Van haar halsband
zijn twee dunne kettinkjes strak naar de
klemmen op de tepels van haar borsten
geleid, zijn dit de klemmen waar mijnheer
het tegen mij over had` Op Veerles billen
zijn de rode striemen van verse slagen te
zien. Veerle moet zo een uur blijven staan.
Een lesje in gehoorzaamheid, zo noemt
mevrouw dat.
Liesje
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FotoFree sharing
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Het Kerfstok team.
Het team biedt zijn excusses aan voor
het te laat komen van deze uitgaven.
Nou ja team, het blad wordt eigenlijk
door twee mensen gemaakt. Wij
moeten alles regelen en maken, Jan en
ik doen ons best maar wij kunnen niet
zonder jullie steun we zijn dringend
verlegen om foto’s maar vooral om
verhalen en belevenissen.
Onze voorzitter Ruud geeft in zijn
stukje al aan hoe dringend we hier
verlegen om zitten.
Door ziekte ben ik even uitgevallen,
maar ben nu weer lekker op weg en wil
de Kerfstok een plaats geven, maar kan
dit echt niet zonder jullie steun.
Het Kerfstok team gaat zich ook bezig
houden met voorlichtingfolders en
promotie materiaal.
We willen over elk onderwerp binnen
de BDSM folders maken en
voorlichting geven, deze willen we

gebruiken op onze bijeenkomst “Geen
Drempel in Nijmegen.
Deze bijeenkomst is speciaal opgezet
om nieuwe mensen binnen de BDSM
opweg te helpen.
Op deze bijeenkomst is ook de WACgroep Nijmegen aanwezig.
Denk u dat u hierin een bijdrage kan
leveren laat het ons weten
via kerfstok@vssm.eu

* Verhalen
* Belevennissen
* Tekeningen
* Foto’s
* Informatie over diverse BDSM spelen
*
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Adverteren
in de KERFStOK en op de website
Advertentieprijslijst 2013 - 2014 in de Kerfstok en op de website van de VSSM.

					 euro 		euro -10%
Advertentie in de Kerfstok
Kwart pagina
Halve pagina
Hele pagina
Achterflap

bxh 60,5x91,5 mm
bxh 124x91,5 mm
bxh 124x186 mm
bezet			

25,00
50,00
75,00
125,00		

22,50
45,00
67,50
112,50

Jaarcontract korting 10% (vooruit betaald)
Advertentie in de Kerfstok en op onze website.
Op de website staat uw advertentie ca 4 maanden.
Voor prijzen op de website kunt u contact opnemen met de webmaster.
webmaster@vssm.eu

Info over adverteren in Kerfstok?
Email naar: kerfstok@vssm.eu

www.vssm.eu
06 19217993
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Vakantie in Frankrijk vervolg
De volgende dag was een normale dag,
ontbijtje, douche en samen de stad in en
de omgeving verkennen, perslot van
rekening was het nog vakantie en wilde
we ook wel wat van de omgeving zien, die
was uitgestrekt, bos afgewisseld met
glooiende vlaktes. De eerste grote stad
was meer dan een half uur rijden.
Feitelijk kam je in de omgeving geen
sterveling tegen…
Na de omgeving te hebben gezien reden
we door naar de stad waar we windels
keken, terasje pakte een lunch namen en
ons prima vermaakte. We besloten maar
niet zelf te koken en een restaurantje te
zoeken, dat lukte, een klein gezellig ding
waar locale ingrediënten werden gebruikt
en we lieten het ons goed smaken. Ik had
afgesproken dat ik de bob zou zijn dus jij
kon gerust een wijntje nemen.
Na een kop koffie gingen we weer op het
vakantiehuis aan een daar aangekomen
deden stak ik de haard weer aan en
maakte een fles wijn open. De TV kon ons
niks bieden dus maar de radio aangezet
met goede muziek en samen op de bank,
lekker bij elkaar namen we de dag door en
de dag van gisteren.
Wat doen we morgen? Vroeg je. Goeie
vraag. Volgens het lokale
weersverwachting zou het een druiligere
dag worden…
Je ogen begonnen te glimmen… je
veerde een klein beetje op… en keek me
verwachtingsvol aan.
Wat is er? Vroeg ik? Nou… begon je… vlak
voor we op vakantie gingen ontving je
een pakketje, het was strikt persoonlijk en
ik mocht ook niet weten wat er in zat…
Ja? En? Denk je dat ik het nu ga vertelen??
Nee dus… enigszins teleurgesteld ging je
weer tegen me aanzitten.
Wat maakt het dat je denkt dat het voor
jou is? Vroeg ik, Je het het ongeopend
meegenomen hier naartoe…. Ja, dat was
waar… ik wist uiteraard, wat er in zat,
maar had geen idee dat je zo nieuwsgierig
was.
En als het nou iets is wat je helemaal niet
leuk vind? Of eng? Je gaf me een por,

Vertel! Wat is het!
Geef eerst maar eens antwoord op mijn
vraag… Nou, je doet er nogal
geheimzinnig over… maar ik denk dat ik
het wel leuk vind…. Jij hebt het tenslotte
gekocht… je weet wat ik leuk vind.. Of
ik…. Reageerde ik… De waarheid was dat
ik het zelf ook wel leuk c.q. spannend
vond maar werkelijk geen idee had hoe je
er op zou reageren, het is inderdaad voor
jouw zei ik…. Je begon te glimmen, mag
ik het openmaken? Nee… dat doe ik
wel… morgen, oké?
Je bleef een beetje doordrammen, en
uiteindelijk zei ik, en als je het nou niet
leuk vind, doe je het dan toch?
Wat is dat nou weer voor cryptische
opmerking!? Je weet toch, ik doe bijna
alles voor je… ik ben per slot van rekening
je sub.!
Ik glimlachte flauw en keek je lang en
doordringend aan.. maar mijn ogen
verrieden niets…
Je besloot, heel wijs, om verder niet aan te
dringen en af te wachten wat er morgen
zou gebeuren.
We kregen het warm door de haard die
een beetje te veel hou had en kleden ons
gedeeltelijk uit en genoten van elkaars
aanwezigheid, zonder echt intiem te
worden, gewoon bij elkaar zijn was ook al
heerlijk, elkaar voelen, aanraken.
Zwijgend keken we naar het hout wat
langzaam werd verteerd door de
vlammen en het schouwspel wat dat
opleverde…
De klok aan de wand sloeg middernacht
en het vuur was bijna gedoofd… eigenlijk
zonder woorden besloten we dat het
mooi was geweest en er geen hout meer
op het vuur hoefde, we gingen naar bed
en maakte een heerlijke nacht.
De volgende dag na het ontbijt kreeg je
van mij opdracht om je niet aan te gaan
kleden, maar te gaan douche, te scheren
(schaamstreek) en je voorzien van leren
pols, enkel boeien en halsband beneden
op me te wachten. Dus verder geen enkel
kledingstuk.
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Snel voldeed je aan het verzoek, jij ging
naar de douche en ik vast naar beneden
om de nodige voorbereidingen te doen.
Je kwam in voorschreven toestand naar
de speelkamer, daar was het aangenaam
warm, de lichten gedimd en overal
branden kaarsen, het was een sfeervolle
omgeving zo, je rook het leer, de geur van
touw, vaag dat van rubber en je voelde je
al weer opgewonden worden…
Volgens voorschrift ging je in het midden
van de kamer staan met je handen in je
nek en ellebogen naar achter en je benen
licht gespreid. Er lag een kleed op de
vloer, die zorgde er voor dat het niet
onaangenaam was om op blote voeten te
staan, de vloer was koel, het was per slot
van rekening een kelder van een oud huis
zonder centrale verwarming.
Je keek een beetje rond, ik was er toch
nog niet…
Daar, in het half duister stond de tafel en
daarop stond onder een zwart kleed een
doos die verdacht veel de afmeting had
van de geheimzinnige doos waar ze ze
het gisteravond over hadden gehad.
Evenb had ze de neiging om er naar teo te
lopen, te kijken, maar je hoorde mijn
voetstappen aankomen en bedacht je
vlug en bleef doodstil staan.
Ik kwam in je blikveld en je keek je ogen
uit! Ik was gekleed in een lange zwarte rok
en daarboven een leren hes wat mijn
armen bloot liet. Het was een rok van
schots model, je had me er nog nooit in
gezien, daaronder droeg ik zware zwarte
laarzen. Om mijn middel een brede riem
met grote gesp die op mijn linker heup
hing met daaraan een lange kwast, leek
ook wel wat op een zweep…
Je keek me met bewondering aan, oei!
Dat stond helemaal zo gek niet! Het leek
wel een schot! Maar dan in het zwart…
meteen bekroop je de gedachten van de
legende dat schotten onder hun rok niks
aan hadden…
Zou hij ook… de vraag zou nog wel even
onbeantwoord blijven. Maar mijn
verschijning deed je hart wat sneller slaan
en je opwinding nam toe… En daarbij
leek ik wel strenger te kijken dan
normaal… je opwinding nam verder toe
16

en je vroeg je af waar het allemaal toe zou
leiden… Dit had je niet verwacht…dit
was totaal anders dan normaal…Even
bekroop je de angst… Maar dat zette je
snel weer van je af.. Ik had je nog nooit iets
aangedaan en hield altijd rekening met
je… Maar dit voelde toch wel heel
anders…. Spannender… dreigender..en
het wond je op! Je voelde de kriebels in je
buik.. Een nieuwe fase.. aan de ene kant
beangstigend, maar ook wel weer heel
spannend….
Ik liep om je heen, keurde je, controleerde
of je helemaal glad was, dat deed ik wel
vaker, maar nu grondiger.. Ik voelde in je
kutje, ja, die was nat, je kon er niks aan
doen… Ik keek je strak en doordringend
aan… je sloeg je ogen neer…
Daarna begon ik met het vastzetten van je
enkels aan de ringen in de vloer. Eerst je
linkervoet waarna je je benen een
behoorlijk eind moest spreiden voordat ik
je rechtervoet vast zetten, je was blij geen
hakken aan te hebben, dat was zeker niet
makkelijk geweest met die aan.
Er klonk geratel boven je hoofd en je keek
op, een spreidstang kwam langzaam naar
beneden tot vlak boven je hoofd.
Eerst werd je rechterhand vast gezet en
toen je linker. Weer klonk geratel, maar nu
werden je armen omhooggetrokken dat
ging ver, je moest haast op je tenen gaan
staan om de spanning te verminderen.
Oef… dat was zwaar, je was je bewust dat
je nu volledig te kijk stond, geen enkel
deeltje van je lijf was niet meer
onbereikbaar. Je voelde hoe ik met je
handen je begon te strelen, over je
schouders, je rug, je buik, benen, dijen
billen soms gebruikte ik me nagels,
rillingen liepen door je lijf, je vond het
heerlijk. Totaal machteloos te zijn,
overgeleverd aan mijn grillen.
Je rook mijn after shave, je favoriet. Je
begon zachtjes te transpireren, iedere
vezel van je lijf was gespannen, je spieren
hadden het moeilijk met de strakke
bondage waar je nu in stond… dit was
een nieuwe ervaring.
Maar je genoot, je wist dat ik genoot en je
was brandend nieuwsgierig wat er zou

komen…
De zweep? Of ijs? Of wat anders…
klemmen? Je wist het niet, dit was
nieuw…het maakte je bijna gek van
verlangen… Weer verbaasde je er over,
dat je in een dergelijke situatie geil kon
worden… En toch overkwam het je nu
telkens weer…. Het bleef je verbazen…
De zweep kwam inderdaad, een flogger,
een zachte zweep, die deed geen zeer, je
kende hem, je deed je ogen dicht en liet
het overkomen, elke slag op je rug, billen
dijen borsten maakte je geiler, je tepels
werden harder, je borsten gevoeliger, je
schaamlippen zwollen op… je begon te
zweven, je telde de slagen al eens niet
meer…
Je was je amper bewust dat ik was
opgehouden, je weer streelde, je kusten.
Ineens besefte je dat je geen blinddoek
om had! Dat was altijd het eerste wat ik
deed…
Je kwam in een klap weer terug in de
werkelijkheid…
Onwillekeurig zochten je ogen de
omgeving af en bleven steken op de tafel
met de doos…
Ik volgde je blik… en keek je aan en
begon te glimlachen… Langzaam, heel
langzaam drong het besef tot je door…
Die doos…. Die had vast met het spel te
maken…. Was geen aardigheid voor op
vakantie, een attent gebaar, iets wat je
graag wilde hebben…
Maar wat voor de hel….. wat was het dan
wel????
Wat kon de afmeting hebben die
overeenkwamen met de doos… je
hersenen kraakte… ik kon het bijna
horen….
Mijn glimlach werd nog breder…
Ik liep naar de tafel en zette die wat meer
in het licht. Zodat je er goed zicht op had.
Langzaam haalde ik de doek er af,… ja,
het was die doos…Ik haalde een mes
tevoorschijn en maakte ’m open.
Er zaten van die piepschuimen
schuimpjes in… ik stak mijn handen in de
doos en haalde voorzichtig de inhoud er
uit, de schuimpjes vielen op de grond.
Aandachtig keek je naar wat ik in mijn

hand hield, je keek nog een keer…En je
ogen werden zo groot als schoteltjes…!
Je mond zakte open van verbazing en met
een bijna hoorbare klap weer dicht! Uit al
je poriën begon je te transpireren.
Dat, daar wat ik in mijn hand hield was…..
Je keek nog een keer, je kon je ogen niet
geloven!!
Je blik ging van de inhoud naar mij, ik
keek volstrekt onbewogen en hield de
kuisheidgordel omhoog zodat je ‘m goed
kon zien.
Oho Nee, reageerde je, dat niet, komt niks
van in! Je rukte aan je boeien, uiteraard te
vergeefs.
Nee! Dat wil ik niet, niet doen! Dat kan niet
, dat is, is…. Je begon te stotteren..
O nee? kan ik dat niet doen? Je bent mijn
sub. En die kut behoort mij toe, en ik beslis
wanneer jij je genot hebt! Niet jij!
Ja maar… Ja? Wat ja maar? Maar ik kan
toch over mijn eigen lijf beschikken?
‘tuurlijk schatje… maar dat deel even
niet… ik heb je te vaak betrapt op het feit
dat je jezelf wel even hielp als je daarin zin
had en dat is nu dus afgelopen!
Vervolg op pagina 32

Leo Goetstouwers
Psychotherapie
Partner-relatietherapie
Personal Coaching
Je kunt bij mij terecht voor:
• relatieproblemen;
• problemen die verbonden zijn aan
bisexuele, homosexuele- of lesbische
gevoelens;
• angstklachten;
• aanhoudende somberte;
• klachten na een vervelende, indrukwekkende ervaring (kort of lang geleden);
• seksuele problemen;
• arbeidsgerelateerde problemen;
• psycho-educatie: leren omgaan met eigen
psychische symptomen.
Twijfel je over wel/niet aanmelden?
Bel of mail voor overleg!
T 06-12377965
info@leogoetstouwers.nl
www. leogoetstouwers.nl
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Fantasie wordt werkelijkheid
Met een zucht zet ze het lege glas terug
op de tuintafel en laat ze zich weer
achterover zakken in de metalen
tuinstoel. Het kussen is heerlijk zacht en
de zon staat hoog aan de hemel op deze
eerste echte lentedag van het jaar.
Heerlijk zo’n dagje vrij denkt ze terwijl ze
haar ogen sluit en geniet van de
zonnestralen op haar lichaam. Nee ze is
niet naakt, dat zeker niet, ook zit ze in haar
eigen tuin, ergens buitenaf, voor naakt is
het toch iets te fris… Een zomersjurkje is
het enige dat haar huid bedekt, haar
mooie borsten niet te groot maar zeker
ook niet te klein, haar lange donkerbruine
haren, een lief, maar erg mooi gezicht met
donkere ogen waarin je kunt verdrinken.
Lang is ze niet met 1 meter 70 maar ze
heeft zeker niet te klagen over de
aandacht van mannen. Ze ligt lekker te
genieten van het heerlijke lente weer.
Langzaam komen de gedachten van alle
dag weer in haar op. De zorgen die ze
heeft, ze mag dan een mooie jonge
aantrekkelijke vrouw zijn die begeert
wordt door vele mannen, er is gewoon
iets dat ze mist in een man. Ze zijn
gewoon te lief voor haar, ze kan ze zo om
haar vinger wikkelen zonder er moeite
voor te doen en dat wil ze niet. Nee ze wil
gewoon graag een man die weet wat hij
wil en dat ook gewoon doet. Een man die
met haar doet wat hij wil, uiteraard met
haar toestemming tot op zekere hoogte
dan… Een man die aanwezig is en haar
met 1 blik kan doen veranderen van de
zelfstandige 25 jarige vrouw in een klein
meisje, erg klein meisje… Hmmm denkt
ze hij bestaat weet ze, maar waarom is dat
vinden van die ene man dan zo moeilijk.
Al die uren chatten, wie weet werpt dat
ooit zijn vruchten af, leuke virtuele
contacten heeft ze wel, maar nog nooit
heeft iemand haar in het echt weten te
raken. Ze gaapt, de warme zon maakt haar
loom en langzaam doezelt ze in slaap.
Wanneer ze wakker wordt en haar ogen
probeert te openen blijft het donker. Ze
schrikt en denkt even dat ze zo lang

geslapen heeft dat het inmiddels donker
is geworden, maar dan voelt ze de warmte
van de zon nog steeds op haar huid. Ze wil
met haar handen over haar gezicht
wrijven, maar haar polsen zitten vast aan
de stoel. Ze trekt aan de boeien, maar het
touw werkt niet mee… Ze probeert haar
benen op te tillen om zo met stoel en al
aan de wandel te gaan, maar ook deze
zitten stevig vast met touw… Even denkt
ze eraan om te gaan gillen. Een idee dat ze
even snel weer verwerpt omdat ze hier zo
afgelegen woont dat niemand haar zal
horen. Nouja niemand haar buurman zou
haar kunnen horen, maar die is aan het
werk. Ze zucht. Ze voelt hoe ze
opgewonden raakt van het idee dat ze
machteloos is… Geblindoekt,
vastgebonden door een onbekende. Ja
ergens bevalt het haar wel. Ze blijft dan
ook rustig liggen wachten op dat gene
dat komen gaat, meer kan ze ook niet
doen, de stoel is veel te zwaar, dat krijg je
met gietijzer. Na een hele tijd, ze heeft
geen idee hoe lang voelt ze handen op
haar schouders. Deze beginnen haar
langzaam en teder te masseren. Ze kreunt
zachtjes, ze wordt er nog geiler door.
Voorzichtig vraagt ze: “Wie ben je?” Ze
krijgt echter geen antwoord en de
persoon gaat gewoon rustig door met
masseren. Het is lekker, maar ze wordt nu
wel een beetje angstig, zeker nu zijn
handen afdwalen naar haar borsten. Ze
weet dat hij nu weet dat ze geen BH aan
heeft in het luchtige jurkje. Zijn handen
beginnen haar borsten te kneden over de
dunne stof heen. Ze kreunt, het is ook zo
lekker, zo stevig en hij doet gewoon wat
hij wil en niet wat ik wil, maar ehh dit is
eigenlijk wel wat ik wil. Plots gilt ze het uit
van de pijn, als hij hard in haar tepels
knijpt. “Ja schreeuw maar” zegt de man
dan plots, ‘toch niemand die je hoort”. Hij
gaat onverstoorbaar door met het
kneden van haar borsten. Oh wat is dit
toch lekker gaat er door het knappe
hoofdje van haar heen, maar wie is het
toch… Ze kreunt als hij met zijn handen
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verder omlaag gaat over de dunne stof
van haar zomerse jurkje dat inmiddels
door het zweet tegen haar lijf geplakt zit.
Zijn handen komen bij haar kruis aan, ze
huivert, nee het was spannend maar wil ik
dit wel, wil ik wel dat deze wild vreemde
zover met me gaat….

ze verzet zich weer, maar hij weet heel
goed wat hij doet en begint haar stevig te
neuken. Hard stoot hij telkens zijn stijve
pik in haar kut, af en toe geeft hij haar een
klap in haar gezicht en scheld haar
continu uit voor wat ze is… Een onwijs
geile slet die geneukt moet worden, Ze
voelt hoe zijn pik opzwelt in haar kutje,
Ze voelt hoe hij haar plots ruw bij haar
gesmoord schreeuwt ze het uit van genot.
kruis grijpt, ze gilt, dit wil ik niet, laat me
Warme klodders van zijn zaad stromen
met rust. Ze begint zich ondanks alle
haar kutje binnen, wanneer ook zij klaar
opgebouwde geilheid stevig te verzetten. komt. Even blijft hij hijgend op haar
Ze hoort hoe hij haar staat uit te lachen,
liggen, maar dan hoort ze hoe hij zijn
iets wat haar klein doet voelen, uitgeput
broek dicht rits en wegloopt, haar
van het gevecht tegen de touwen zakt ze achterlatend met een volgespoten kutje,
in de stoel terug. Niets voor haar om zo
vastgebonden en ze kan niet een om hulp
snel op te geven, maar er is iets in zijn
schreeuwen.
doen en laten wat haar trekt… “Hou op en
laat me met rust creep” komt er met
Ze kan niets anders doen dan zich neer
weinig kracht en zelfvertrouwen uit haar
leggen bij de situatie, want dat hij echt
mond. Weer hoort ze hou hij lacht dan
weg is, dat heeft ze nu wel door. Het zaad
zegt hij: “Zo dus ik ben een creep he….
van hem, samen met haar geil druipen uit
Nou hoe komt die kut van je dan zo nat?”
haar kutje, in gedachten beleefd ze deze
Het schaamrood komt in volle hevigheid geile middag keer op keer weer. Het is het
bij haar opzetten, zo klein heeft ze zich
enige dat ze doen kan, zeker omdat ze
nog nooit eerder gevoeld. Ze voelt hou hij geen kant op kan door de touwen. Na wat
haar slipje stevig beet pakt en er een ruk
voor haar op een eeuwigheid leek te
aan geeft. Met enige moeite geeft de stof duren hoorde ze eindelijk de auto van
mee en scheurt van haar lichaam af. Ze
haar buurman. Ze hoopt dat hij haar zal
realiseert zich maar al te goed dat haar
vinden, aan de andere kant, dan ziet hij
jurkje te kort is en hij haar kutje nu
haar naakt, maar het wordt al kouder nu
helemaal kan zien. Ze sputtert tegen, en
de zon wegzakt… Kan zij het helpen dat
scheld hem uit, hij lacht alleen maar. Plots ze verkracht is…. Tja en haar 3 jaar oudere
kan ze niets meer zeggen, ze voelt hoe er buurman mag er best zijn.. Slank, lang,
een bal van stof in haar mond geduwd
kort haar, niet knap, maar wel zeer
wordt. Het smaakt naar geil, haar eigen
aantrekkelijk. Ze weet ook wel wat haar in
geil. Ze weet dat het haar slipje is die haar hem aantrekt. Dat is zijn blik, De blik die
het zwijgen oplegt. Het maakt haar nog
haar klein doet zijn, maar goed ze weet
geiler, maar ook zeker kleiner, iets wat nog dat ze hem wel wil, maar hij wil haar toch
gestimuleerd wordt wanneer hij de slip
niet, hij heeft nooit enige interesse in haar
met tape op zijn plek houdt. Ze voelt hoe getoond.. Ze hoort rennende
hij haar jurkje beetpakt..Deze scheurt nog voetstappen, Buuf alles goed? Vraagt hij,
makkelijker van haar lichaam af
ze knikt. Snel dekt hij haar toe met een
Naakt zit ze daar gebonden,
handdoek, vervolgens maakt hij haar
geblinddoekt, met haar eigen slipje in
blinddoek los. Opgelucht dat hij haar
haar mond geil te wezen, geil door deze
eerst toedekte kijkt hem aan. Hij staat met
onbekende man, een man die haar
zijn armen over elkaar haar aan te staren,
blijkbaar alles kan laten doen…
zijn blik doet haar nog kleiner worden dan
dat ze door haar schaamte al was… Zo
Ze voelt zijn lichaam tussen haar benen,
buuf was het lekker wat er met je gebeurt
zijn pik dringt diep in haar natte lutje,
is vraagt hij sarcastisch. Ze schrikt van zijn
moeizaam haalt ze adem door haar neus, stem, van zijn houding, ze had zo graag
20

genegenheid ontvangen nu, in plaats van
zich weer zo klein te moeten voelen.
Voorzichtig knikt ze. Hij grijnst en loopt
op haar af, ze ziet zijn hand op haar hoofd
afkomen, angstig en instinctief sluit ze
haar ogen. Echter er komt geen klap, nee
er komt wat ze zo graag wou, wou van
hem. Liefde, zijn hand streelt namelijk
liefdevol door haar lange donkerbruine
haren. Ze geniet en kreunt zachtjes. Ze
voelt hoe haar lichaam reageert, ze raakt
weer opgewonden, iets wat hem niet
ontgaan is…. Zo sletje zegt hij, je vind dit
dus prettig, prettig om zo klein te zijn, een
klein meisje… Voorzichtig knikt ze. Een
goedkeurende en gelukkige glimlach
verschijnt op zijn gezicht. Ze smelt van
zijn blik. Ze weet dat ze ook tegen hem
geen weerstand kan bieden… Hij maakt
haar teder los, verwijderd de prop en
masseert de voorheen gebonden
lichaamsdelen. Dan neemt hij haar zijn
armen mee naar zijn huis. Zonder iets te
zeggen lijdt hij haar de kelder in. Het is er
donker, ze voelt hoe hij leren boeien om
haar polsen en enkels bevestigd, geil en
uitgeput als ze is, kan ze geen weerstand
bieden. Ze laat zich leiden naar de plaats
waar hij haar hebben wil. Ze staat met
haar rug tegen iets van een kruis aan lijkt
het wel. Haar polsen worden elk boven
haar hoofd aan de X bevestigd, ook haar
enkels zet hij vast aan het kruis. Ze voelt
zich vies van het geil, het zaad en het
zweet, maar zodra hij haar begint te
kussen op haar voorhoofd zakt ze weer
weg in haar geile roes. Ze wil het
meemaken, deze hele dag lijkt wel op
haar fantasie, bijna sprekend op haar
fantasie realiseert ze zich
. Zijn handen strelen haar lichaam, teder
glijden de vingertoppen over haar
gevoelige huid. Ze kreunt van elke
aanraking. Zijn tedere vingers glijden van
haar hals langzaam omlaag tussen haar
borsten door en blijven rusten op haar
buik. Ze voelt de heerlijke aanraking van
zijn vingers die rondjes draaien op haar
buik, zo teder, zo liefdevol. Ze wil naar
hem kijken, zijn blik zien. Net alsof hij het
weet, kijkt hij haar aan met die blik, die

blik die haar ogen doen afwenden, maar
de blik is anders dit keer, ze ziet respect,
liefde en bovenal genegenheid naar haar
toe. Ze voelt hoe de vlinders in haar buik
beginnen te fladderen en een gelukkige
glimlacht verschijnt rond haar lippen.
Haar buurman, totaal niet haar type man,
nouja niet…. Die blik, die blik doet me
smelten, om over zijn houding nog maar
te zwijgen. Goed hij is wat mager en zijn
haar is al best dun, onaantrekkelijk is hij
beslist niet... Wow dat ik nog eens zo geil
kon worde van hem denkt ze… Nouja
geil… ik ga echt niet meer bij hem weg
denkt ze..
Plots wordt ze uit haar overpeinzingen
opgeschrikt door een felle pijn in haar
beide tepels. De gil kan ze nog net op tijd
inslikken. Met enige moeite doet ze haar
ogen open en kijkt ze naar haar tepels die
nog steeds pijn doen. Geen wonder denkt
ze, met 2 van die klemmen. Zijn hand
verschijnt in haar blikveld en zo kan ze
nog net zien hoe hij aan de klemmen een
paar gewichtjes bevestigd. Het geen het
laatste is wat ze nog zal zien, om de pijn te
verbijten heeft ze haar ogen gesloten.
Wow wat is dit
lekker… fantasie is leuk denkt ze, maar de
fantasie haalt het niet bij het echte werk.
Er wordt wat gefrummeld tussen haar
benen en ze voelt hoe een gladde
kunstpik diep in haar nog met sperma
besmeurde natte kutje glijd. Wanneer hij
het ding ook nog eens ruw op en neer
beweegt begint ze luid te kreunen. De
harde kunstpenis glijd in hoog tempo op
en neer in haar vochtige kutje. Ze trekt
aan de boeien van genot en net wanneer
ze denkt te gaan komen ramt hij hem diep
in haar kut en laat hem daar vervolgens
lekker zitten door de dildo op een
standaard te plaatsen. Teder haalt hij de
klemmen van haar tepels, het is haar
eerste keer dus niet te lang is zijn motto.
De pijn brandt in haar tepels wanneer hij
de klemmen er afhaalt, damm dit is niet
prettig denkt ze. Maar meteen daarna
sluiten zijn lippen om haar tepels en zuigt
hij er even op. Wow wat is ze toch geil en
wat is dit toch lekker Even later schrikt ze
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al weer een beetje op uit haar roes
wanneer haar borsten en de rest van haar
voorkant met diverse zwepen bewerkt
worden. Ze kreunt van genot. Haar
borsten beginnen al snel lekker te
gloeien. Ze merkt dat hij regelmatig een
andere zweep pakt en zo het spel heerlijk
opbouwd, eerst lekker opwarmen en dan
steeds een gemenere zweep. Af en toe
slaat hij ook venijnig op haar tepels, dat
brengt keer op keer een gilletje met zich
mee. Haar geile roes maakt langzaam
plaats voor iets wat ze niet kan
omschrijven, maar het lijkt wel of ze drugs
gehad heeft of zo en nu aan het trippen is.
Oh wat is dit lekker. Haar borsten zijn
inmiddels knal rood en vertonen her en
der al wat minuscule blauwe plekken.
Wow dit zo heerlijk. Liefdevol streelt hij
haar geteisterde huid en drukt even een
kus op haar voorhoofd… Dan draait hij
haar om, er wel voor zorgend dat de dildo
in haar natte kutje blijft. Wanneer ze weer
vast staat aan het kruis voelt ze hoe de
dildo stevig begint te trillen. Even glijden
zijn handen weer over haar huid om dan
plaats te maken voor een zweep. Weer
begint hij zachtjes maar al snel merkt ze
dat haar schouderbladen beginnen te
gloeien. Ohw wat is dit toch heerlijk denkt
ze gelukkig. Rustig bewerkt hij met
verschillende zwepen haar achterkant,
inmiddels niet alleen haar
schouderbladen maar zeker ook haar
kontje. Ze kreunt van genot, niet alleen
van de zweep, maar ook van het trillende
gevaarte in haar kutje. Onder het slaan
door streelt hij telkens over haar
gloeiende huid en kijkt hij even naar haar
gezicht. Die gelukzalige glimlach die hij
ziet doet hem breed grijnzen. Wanneer
zijn handen haar weer strelen voelt hij
hoe warm haar geteisterde huid is. Een
gemene zelfvoldane grijns siert zijn
gezicht, zeker wanneer hij zijn nagels diep
in het vel op haar schouders zet. Luidkeels
kreunt ze, deze kreun blijft aanhouden
wanneer zijn nagels haar huid blijven
teisteren. Grijnzend trekt hij met zijn
nagels diepe banen in haar toch al zo
misbruikte huid. Even gaat hij tegen haar
aanstaan, zijn handen grijpen haar

borsten stevig vast en beginnen deze te
kneden, ze kreunt van genot en af en toe
stokt haar adem even als hij haar nog oh
zo gevoelige tepels raakt. Wow wat voelt
dat toch lekker zijn kruis tegen mijn
kontje denkt ze gelukzalig. Ondanks dat
het bewegen door de standaard wat
moeilijker wordt, drukt ze kreunend haar
billen nog steviger tegen zijn kruis aan. Ze
drukt zo stevig als ze kan tegen zijn kruis
en beweegt haar billen heen en weer,
hierdoor bereid ze ook meteen de
trillende dildo in haar kutje. Ze kreunt en
is zo geil, zo geil is ze nog nooit geweest
denkt ze verbaasd. Hij blijft nog even zo
staan en begint ook zachtjes te kreunen,
haar bewegingen maken ook hem
bloedgeil, als hij dat nog niet was. Even
schud hij zijn hoofd, Ik moet uitkijken
want anders dan wint mijn geilheid het,
en dat wil ik nog niet. De daad bij het
woord voegen is dan iets wat hij ook
meteen doet. Langzaam laat hij haar los,
zijn blik verraad gezonde tegenzin als hij
bij haar wegloopt. Even blijft hij nog naar
haar kijken, grijnzend neemt hij de rode
huid die hij ziet op haar schouders, rug,
billen en benen in zich op. Het bevalt hem
wel, maar och hij had ook niets anders
verwacht. Ook de donkere rodere strepen
die zijn nagels op haar rug hebben
achtergelaten doen hem grijnzen
Wat is dit toch heerlijk genieten denkt hij
wanneer hij weer een zweep uit zijn
verzameling zoekt. Zijn oog valt op een
mooie rode zweep. Wanneer hij
respectvol de gevlochten zachte stroken
door zijn handen laat glijden weet hij hoe
hij verder zal gaan. Rustig laat hij de
zweep weer op haar lichaam neerdalen.
Weer rustig aan beginnend. Ze voelt de
zachte stroken neerkomen en geniet van
de heerlijke strelingen. Ja denkt ze een
massage, zo voelen de zwepen, natuurlijk
soms wel gemeen maar oh wat heerlijk….
Al snel voert hij het slag tempo en staat ze
weer te kreunen aan het kruis. Wanneer
hij twee gemenere zwepen pakt kijkt hij
haar nog even aan. Haar gezichtje staat
precies zoals hij het graag ziet, gelukkig,
genietend, ontspannen en geil. Na het
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zien van die blik legt hij de twee
gemenere zwepen nog even opzij. Zijn
oog valt ook nu weer op twee dezelfde
zwepen, deze stroken zwepen zijn van
het zelfde leer gemaakt als die gevlochten
zweep, echter hebben deze twee zwepen
lange stroken, en veel ook. Behendig
draait hij de zwepen rond en laat ze haar
huid raken. De doffere slagen doen haar
langzaam wegzakken. Ze merkt dat de
roes weer op komt zetten. Ze geeft zich er
gewillig aan over, want ow wat voelt dat
goed. Ze heeft gene idee meer van tijd,
laat staan dat ze nog fatsoenlijk kan
nadenken. Ze kreunt van genot en haalt
met diepe teugen adem. Dan verruild hij
de zwepen snel voor de twee gemenere
zwepen, deze laat hij in hoog tempo en
met meer kracht op de rug en billen van
zijn buurvrouwtje neer komen. Hij weet
dat ze niet veel meer kan hebben. Zijn
ervaren ogen hadden al gezien dat het
verkrachte en gemartelde meisje steeds
slapper in de boeien begon te hangen. Na
een korte serie van slagen kijkt hij haar
weer aan en ziet hij op haar gezicht een
blik die niet meer lacht, maar gelukkig
staat en afwezig is, nou ja afwezig zeg
maar gerust van de wereld. Heerlijk dit
wou hij zien, hier had hij de hele dag naar
toe gewerkt. Nog een paar hele harde
klappen volgen als afsluiter.

lichaam op in zijn armen. Met twee
stappen is hij met haar slappe lichaam
stevig in zijn armen bij de bank.
Voorzichtig en vol respect legt hij haar op
de bank. Glunderend kijkt naar haar, teder
dekt hij haar toe met een deken, wetend
dat de warme huid zal afkoelen. Stevig
pakt hij haar vast, beschermend, door
haar haren strelend en boven al
glunderend. Na iets wat voor hem maar
heel even leek te duren, wat zeker niet zo
was komt het meisje dat in zijn armen ligt
weer terug op de wereld. Gelukkig kijkt ze
hem aan. Langzaam draait ze iets om
zodat ze tegen hem aan kan kruipen. Ze
voelt hoe hij zijn armen weer stevig om
haar heen legt. Gelukzalig blijft ze met
een grote glimlacht en gesloten ogen
liggen. Genietend van zijn strelingen blijft
ze nog een beetje hangen tussen het
zweven en de werkelijkheid. Zijn
woorden doen haar nog gelukkiger
voelen, hij vertelt haar fluiterend dat hij
trots is op haar en dat ze het zo goed
gedaan heeft, ja zegt hij nog eens
fluisterend ik ben heel erg trots op jou,
meisje van me… Juist die laatste paar
woorden, doen haar weer wegzweven,
zijn meisje denkt ze nog helemaal
gelukkig.

Wanneer ze weer bij komt uit haar roes en
langzaam maar zeker weer helemaal bij
Hierdoor wordt het rustig in de kelder.
haar positieven is bied hij haar een glas
Geen geruis meer van zwepen, gaan
water aan, die ze dankbaar aanpakt en
klappen van de neerkomende zwepen,
leegdrinkt. Gelukkig vleit ze tegen hem
niets meer alleen vredige rust, hun beider aan. Zo meisje zegt hij, ik hoop dat dit was
ademhaling en het zoemende geluid van zoals je het altijd al gefantaseerd had zegt
de dildo in haar kutje. Snel en behendig
hij. Met enige moeite zet ze haar hersens
verwijderd hij de standaard en de dildo.
weer aan het werk en ja het was bijna
Voorzichtig maakt hij haar enkels los,
letterlijk haar fantasie, ja bijna, het
even kijkt hij achterom en ziet dat de
heerlijke gevoel is in het echt veel beter,
bondage bank die hij ook in zijn smkelder tja en die verliefdheid…. Even kijkt ze
heeft staan dicht genoeg bij staat. Dan
hem met schaamrood op haar wangen
gaat hij achter haar staan, drukt zijn
aan en zegt: Ja Meester dit was bijna mijn
lichaam heerlijk tegen het hare aan.
fantasie, haar blik dwaalt verlegen af als ze
Meteen voelt hij zijn opwinding weer
toevoegt: veel beter zelfs nog. Wel vraag
enorm toenemen, zeker op kruishoogte.
ik me af wie me verkracht heeft op het
Wat is het toch een ongelofelijk lekker
terras, hoe U wist van mijn fantasie, hmm
ding die buurvrouw van me bedenkt hij
daar behoorde die verkrachting ook bij,
zich nog. Dan is het zover en trekt hij de
ehh slik ehh… Ze is een beetje verward,
paniekhaken open en vangt hij het slappe iets wat deels komt doordat ze nog niet
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helemaal terug is… Teder pakt hij haar
hoofd vast net onder haar kin. Ze moet
hem nu wel aankijken. Breed grijnzend
begint hij haar met zachte stem het
verhaal te vertellen: Ik ken je al weken,
inmiddels ken ik je nog beter dan je beste
vriendin. Ja jij kent mij ook heel goed. Hij
ziet in haar ogen de herkenning, dan zegt
ze: Owh U bent die leuke Dominante
jongeman waar ik al weken veel te veel
uren mee online heb gezeten… Nu snap
ik ook hoe u wist van mijn fantasie, maar
hoe wist u dat ik uw buurvrouw was? Hij
grijnst en zegt, och een foto was
voldoende hoor… Wie degene was die je
verkracht heeft? Ook dat was ik meisje, je
hebt me vandaag verbaast doen staan, ik

heb enorm veel van je genoten, en ja ik
ben als een blok voor mijn meisje gevallen
Ze kijkt hem aan, gelukkig, ziels gelukkig
en zegt dan, met een heel klein
stemmetje, Ik denk dat we nieuwe buren
krijgen Meester. Hij lacht gelukkig, pakt
haar stevig vast en begint haar te zoenen.
Ze gaan helemaal in elkaar op, wanneer
hij zich dan ook even los kan maken zegt
hij tegen haar, ja meisje je mag hier
komen wonen zegt hij. Ze zoent hem
weer vol op zijn mond, hij kan zicht niet
langer in houden en al snel zijn ze vol
passie de liefde aan het bedrijven,
uiteraard niet te teder…
Door Roy

Groepennieuws
AG IJmuiden
Door tips van leden en mensen die de
VSSM een warm hart toedragen werden
wij gewezen op een mooie club in
IJmuiden waar wij misschien terecht
zouden kunnen.
En tot onze grote blijdschap is dat gelukt.
De eigenaresse van de Black Tie club wil
ons verwelkomen op elke eerste zondag
van de maand. En we gaan al op 5 april
beginnen.
De openingstijden zijn van 15.00 tot
20.00.
Het is een pand met een mooie SM ruimte
op de benedenverdieping, voorzien van
diverse toestellen, een ruime luxe bar met
intieme zitjes en een podium waarop kan
worden gespeeld. Helemaal boven in het
pand is ook nog een vijftig tinten grijs
kamer met een prachtig bed, een douche
en een Andreas kruis.
Voor de mensen die van touwtjes houden
is een suspension punt beschikbaar.
Het adres is:
¬¬
Loggerstraat 33
1976 CX IJmuiden, Nederland
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Voor leden is de toegang gratis en voor
dagleden geldt een entreeprijs van €
12,50.
Parkeren is gratis en ruim voldoende
beschikbaar.
Het coördinatoren team hoopt jullie
massaal te mogen begroeten op 5 april.

AG ‘t Zwarte PAD
De eerste keer.
Het is zondagochtend rond half 10
wanneer wij richting Dedemsvaart
vertrekken. Vandaag is het de eerste keer
dat we op deze nieuwe locatie een
bijeenkomst organiseren na de sluiting
van de AG Zwolle. Enkele weken daarvoor
ben ik voor het eerst op locatiebezoek
geweest om materiaal uit Zwolle over te
brengen naar ons nieuwe onderkomen.
We spreken hier over een ruim vrijstaand
huis, door de week in gebruik als club, wat
in zijn geheel tot onze beschikking staat
voor deze middag.
De verandering van locatie heeft ook
gevolgen voor onze naam, niet langer
gaan we naar Zwolle, vanaf vandaag gaan
we naar ‘t Zwarte Pad.
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Onze nieuwe locatie is aan de
Stegerensallee, bij de lokale bewoners
beter bekend als “het zwarte pad”. Als
coördinatorengroep waren we het er dan
ook al snel over eens dat we ons daar naar
zouden vernoemen en niet het
gebruikelijke AG-”plaatsnaam”. Het
Zwarte Pad klinkt gewoonweg beter en is
passender bij onze levenskeus.
Omdat het voor de meeste coördinatoren
hun eerste bezoek aan Dedemsvaart
wordt hebben we afgesproken om deze
dag extra vroeg te beginnen zodat we tijd
genoeg hebben om de zaak te verkennen
en te bedenken waar we welk
spelmateriaal neer kunnen zetten. We
hebben een ruime ervaring in het
opbouwen in een grote open ruimte,
maar nu moeten we het materiaal in
verschillende kleine kamers
onderbrengen. Bedenken hoe we de
inrichting zo goed en bruikbaar mogelijk
kunnen maken voor onze gasten kost ons
waarschijnlijk meer tijd dan het
opbouwen zelf, en dus zijn we vroeg uit
de veren om op tijd in Dedemsvaart te
arriveren.
Eenmaal in Dedemsvaart aangekomen
worden we hartelijk onthaald door E. de
eigenaar van de club. We maken een
praatje, drinken een kopje koffie en
wachten op de overige coördinatoren die
één voor één binnen druppelen.
Met het complete team gaan we eerst het
huis maar eens bekijken om een idee te
krijgen van wat er mogelijk is. Beneden is
een grote bar ruimte met enkele banken
waar je lekker uit kunt rusten of met
anderen kunt kletsen. Naast de bar is een
kamer waar we wel wat in zien, hier
kunnen we het dubbele Andreaskruis en
de grote bondage stoel wel in kwijt. In de
bar zelf kunnen we een massage tafel
plaatsen naast het gigantische
bubbelbad. Helaas is dit bad nog niet te
gebruiken op dit moment. E. verwacht
binnenkort het bad open te kunnen
stellen voor gebruik. Als het zo ver is dan

geeft dit een mooie mogelijkheid om
waterbondage spelletjes te spelen.
Achter de bar is een gang die rechtdoor
naar de eerste kamer leidt met daarin een
groot bed en een bad. Het bad staat leeg
wat ik erg jammer vind, weer geen kans
op waterbondage. Volgende maand toch
eens informeren of we dit bad mogen
gebruiken voor wat natte spelletjes.
Gaan we in de gang links af dan komen we
aan het eind van de gang links in de
keuken ook te gebruiken als kleedruimte
en aansluitend een rookruimte, rechtsaf
gaan we de trap op naar boven waar we
nog eens vier kamer en een ruime
badkamer vinden. Iedere kamer is
voorzien van een vast bed. We kunnen ze
dus niet verplaatsen en zijn daardoor
beperkt in wat we hier kunnen doen.
Gelukkig hebben we ook kleiner
spelmateriaal en dat kan heel goed hier
ingezet worden. Van de vier kamers is er
één in gebruik door de Domina des
huizes, dus hier hoeven we niets te doen.
In deze kamer hebben we de beschikking
over een andreaskruis, een spankingbank,
een bondage bed en een kooi. Benevens
enkele ogen op verschillende plekken aan
muren en balken, genoeg om mijn
fantasie te prikkelen.
In de andere kamers plaatsen we wat
kleinere SM meubeltjes zodat er in iedere
kamer gespeeld kan worden. Ook de
badkamer wordt aangepast. De
standaard douchekop wordt vervangen
door een sproeikop met regelbare straal.
Variërend van regendouche tot harde
straal. Dit idee komt van mijn partner, die
maar wat graag met water bespeeld
wordt.
Ruim voor tweeën zijn we klaar en kunnen
we gaan wachten op de dingen die gaan
komen.
Zodra om twee uur de deur open gat
stromen de eerste bezoekers naar binnen
om zich bij de portier te melden. Een
nadeel van deze nieuwe locatie is dat we
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geen onbeperkte bezoekersaantallen
kunnen verwerken. Er is slechts ruimte
voor maximaal 45 bezoekers en die
dienen zich vooraf aan te melden via de
infofoon – 06 192 179 93 – of een mailtje
naar info@vssm.eu. Domiman ontvangt
iedere bezoeker en controleert zijn of
haar VSSM pas en aanmeldingsnummer.
Omdat iedereen voor het eerst hier is zijn
de andere coördinatoren druk bezig met
het rondleiden van de bezoekers zodat
iedereen straks een beetje de weg in het
gebouw kent.
Rond half vier zijn bijna alle bezoekers
gearriveerd en houd hanny een
welkomstpraatje waarna het feest echt
kan beginnen.
Al snel staan er een slaaf en een slavin
tegen het Andreaskruis, een tweede slaaf
wordt vastgezet op de bondagestoel en
één van onze coördinatoren wordt door
zijn Meesteres mee naar boven genomen
om ook de BDSM kamer daar in te wijden.
Terwijl H. door zijn Meesteres onder
handen wordt genomen blijft de rest van
de coördinatoren rond wandelen om hier
een praatje te maken, daar een vraag te
beantwoorden en in de gaten te houden
of alles naar wens gaat.
Wanneer iedereen zijn draai een beetje
gevonden heeft neem ik mijn meisje mee
naar de badkamer om de nieuwe douche
uit te proberen. Spiernaakt met haar
handen achter haar hoofd gebonden zet
ik haar tegen de muur van de badkamer
om de douche zijn werk te laten doen.
Beginnend met een zachte regendouche
ga ik al snel over naar een hardere straal
gericht op haar tepels en klitje. En al snel is
hanny in hogere sferen. Fantastisch
apparaat die douche. Zeker weten dat ik
die vaker ga gebruiken.
Aan het eind van de middag vertrekken
de eerste gasten en om een uur of zeven is
de ruimte weer bijna leeg. Tijd om op te
ruimen, even na te praten en de rit van
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anderhalf uur terug naar Gelderland aan
te vangen met de herinnering aan een
geslaagde eerste bijeenkomst van ‘t
Zwarte Pad.
AG-’t Zwarte Pad
Club Sabayland,
Stegerensallee 28
7701 PL Dedemsvaart
Team (nu nog) AG-Zwolle

AG Nijmegen
Het is zo ver, de AG Nijmegen gaat vanaf 4
april weer open. Na een lange en
moeizame verbouwing van het Roze Huis
Nijmegen is het eindelijk zo ver.
De bijeenkomst gaat op 4 april a.s. vanaf
20.00 uur tot 1.00 uur weer draaien.
Wat kunt u verwachten een sfeervolle
barruimte, een zaal waar van alles
mogelijk is en twee ingerichte kelders
met diverse speel gelegenheden.
Het pand beschik over een invalide
ingang, alleen voor de kelders moet men
met de trap naar beneden.
Het gebouw is geheel rookvrij, wilt u
roken kunt u achter het pand in gepaste
kleding dit even doen dit is om de buurt
bewoners niet afteschrikken.
Het Roze Huis is gelegen aan de
Anthoniusplaats nr 1 te Nijmegen
U kunt naar 18.00 uur parkeren in de
parkeergarage de Eiermarkt het
parkeertarief is dan 0,50 euro per uur.
Let op!! parkeer u niet in een
parkeergarage dan is het parkeren de
normale prijs.
Het team Wilma, Chris en Roy heten u elke
eerste zaterdag van de maand van20.00
tot 01.00 uur van harte welkom in deze
nieuwe locatie
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dan kan dit in het Roze huis.

WAC / Voorlichting
Elke derde zaterdag van de maand bent u
in Nijmegen van harte welkom op de WAC
en voorlichting bijeenkomst.
Deze bijeenkomst is van 19.30 tot 23.00
uur
Wat kunt u op deze avond allemaal doen
op de WAC kunt u tegen geringen
betaling zelf u eigen lederen kleding en
speelmaterialen maken onder
deskundige begeleiding van Cathy.

Er liggen diverse folders en informatie van
diverse andere bdsm bijeenkomsten.
Op deze avond kan er geen gebruik
gemaakt worden van de speelruimtes u
kunt wel zien wat u allemaal kunt
verwachten op een metng van de VSSM

AG Sittard

Zoals iedereen inmiddels wel weet heeft
Cupido zijn deuren moeten sluiten.
Helaas, want we hebben er een aantal
jaren met veel plezier onze party’s
Allerlei soorten leer en beslag is aanwezig gehouden. Maar nu is het dus tijd voor
en ook diverse voorbeelden hangen in de een nieuwe uitdaging! En die hebben we
ruimte.
gevonden in de luxe, zeer goed
Wat is er leuker dan je eigen boeien of
aangeschreven, parenclub: Devils and
collar maken.
Angels in Susteren. Deze locatie geeft ons
de mogelijkheid om door te groeien! We
Voorlichting / praatgroep
hoeven voorlopig niet meer met
inschrijvingen te gaan werken.
Wilt u eens rustig praten met soort
genoten, of wilt u informatie over BDSM
We hebben straks de beschikking over
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minimaal 5 mooie ruime kamers, een
mooie tuin met in de zomer de
mogelijkheid om het zwembad te
gebruiken (waterbondage), een
bubbelbad binnen (ook geschikt voor
waterbondage) en een ruime barruimte
met legio mogelijkheden.
Parkeren kan op eigen terrein (gratis) en
buslijn 70 vanaf Station Susteren stopt op
een paar minuutjes lopen vanaf de club.
Wij hopen jullie daar allemaal weer te
gaan zien!

Het is verboden om
op een bijeenkomst van de
VSSM
te fotograferen

Parenclub Devils en Angels
Elke 2e zaterdag van de maand van
12.00u tot 17.00u
Maaseikerweg 24
6114 JP Susteren
Entree voor Leden: 5.00 euro p/p
Entree voor dagleden: 15.00 euro p/p

AG Den Haag
Deze groep heeft een prachtige locatie.
De gasten worden in een mooie lobby
ontvangen door onze coördinatoren.
Deze zullen u een korte uitleg geven over
het gebouw en zonodig een rondleiding
verzorgen.
Op de begane grond kunt u gebruik
maken van een zeer gezellige bar, een
speelruimte en een kamer die bij uitstek
geschikt is voor een suspension. Relaxen
kunt u eventueel in het grote bad.
Op de tweede verdieping treft u een
kleine SM kamer aan en een aantal
kamers die voorzien zijn van
bubbelbaden. Handdoeken liggen voor
gebruik klaar.
De derde verdieping is voorzien van een
zeer mooie speelruimte die zelfs voorzien
is van een jacuzzi. Voordat u in deze
ruimte komt bent u een nette kleedruimte
met lockers en een douche gepasseerd.
Wij houden hier onze feesten op elke
derde zaterdag van de maand.
U kunt ons vinden op de Weteringkade
113 te Den Haag (Op vijftien minuten
loopafstand van zowel station Hollands
Spoor als vanaf het Centraal Station).
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Wij zullen het feest beginnen om 20.00 en
sluiten om 02.00.
De entree is voor leden gratis en voor
introducés/dagleden bedraagt de
entreeprijs €12,50.
De prijzen van de drankjes vallen reuze
mee en staan helder bij de bar
aangegeven.
Voor wie met de auto komt staat
hieronder de route beschrijving.
Vanaf R’dam en A’dam:
A4 richting Den Haag --> A12 Prins
Clausplein --> Afslag Bezuidenhout/
Mariahoeve --> Verkeerslichten links het
Schenkviaduct op --> einde viaduct
verkeerslichten linksom keren de
ventweg (= Weteringkade) op -->
ongeveer 500 meter aan de rechterkant
hoekpand nr. 113.
Vanaf Utrecht:
A12 richting Den Haag --> Prins
Clausplein --> Afslag Bezuidenhout/
Mariahoeve --> Verkeerslichten links het
Schenkviaduct op --> einde viaduct
verkeerslichten linksom keren de
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Foto AG Den Haag

ventweg (= Weteringkade) op -->
ongeveer 500 meter aan de rechterkant
hoekpand nr. 113.

Amersfoort. Onze bijeenkomsten hebben
een open karakter en zijn voor iedereen met
interesse in BDSM toegankelijk. Doel van de
bijeenkomst is mensen gelegenheid te
bieden om gelijkgestemden te ontmoeten
in een “beschermde” omgeving. Dit kan zijn
om een praatje te maken aan de bar of in de
zithoek, maar ook om een speelpartner te
ontmoeten en gebruik te maken van de
speelruimte.

Vanaf Wassenaar/Voorschoten
(& eventueel A’dam):
(A44 --) N44 richting Den Haag -->
HELEMAAL uitrijden tot de T splitsing met
verkeerslichten --> links --> door de
koningstunnel rechtdoor --> tweede
verkeerslicht (voor het viaduct!) rechts -->
na 10 meter gelijk links en rechts onder
Voor (nieuwe) bezoekers is er altijd
het viaduct blijven --> parkeren --> schuin gelegenheid om vragen te stellen aan één
aan de overkant hoekpand nr. 113.
van de coördinatoren.
we staan achter de bar, openen de deur,
Parkeren voor de deur kost €1,70 per uur
houden toezicht op de speelvloer en staan
en er kan alleen worden betaald met een open voor uw vragen, opmerkingen en
pinpas. Als je gratis wilt parkeren kan dat
suggesties.
ook maar dan moet iets verder worden
gelopen.
*Informatie**
Mocht u vragen hebben over onze
AG AMERSFOORT
bijeenkomsten of andere zaken, stuur dan
rustig een mailtje naar
Onder de naam SoMe organiseren wij,
ag-amersfoort@vssm.eu
namens de VSSM, iedere 3e Zondag van de
maand een bijeenkomst in “De Berghut” in
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Vakantie in Frankrijk vervolg
Weet je nog, eergisteren wat ik zei over
dat boodschappen doen? Ik kan je niet
alleen laten in dit huis met al die
verleidingen hier om je heen, moet je
eens kijken wat er allemaal voor heerlijks
voor je tot je beschikking staat als ik er
niet ben?
Nou, dat kan ik niet allemaal op gaan
ruimen, en daarbij, dit hier, ik hield de
gordel omhoog, zorgt er voor dat je lekker
scherp blijft voor mij, ik bepaal wanneer
en waar je klaarkomt.
Het is een stukje maatwerk, heb ‘m
maanden geleden al besteld, dus ik hoop
dat die past, jij natuurlijk niet…
Je zag dat het een stalen gordel was,
bekleed van binnen met een zacht
materiaal,waarschijnlijk neopreen, een
soort rubber. Je rilde, maar ergens diep
van binnen was er ook nieuwsgierigheid.
En die kwam boven drijven…
Je overdacht je opties, je had nog nooit
het STOP-woord gebruikt, je overwoog
het nu.
Maar je verwierp het ook weer, je kende
en vertrouwd me voldoende om te weten
dat het, als het echt niet ging, je ‘m ook
niet hoede te dragen. Althans… dat
hoopte je nu..
Maar als dat nu niet zo was? Als die echt
altijd om moest? Idd dan was er gen schijn
van kans meer om eens lekker jezelf te
verwennen…Maar aan de andere kant…
je kwam ook niks te kort…
Hevige twijfel speelde je parten…
ondertussen was ik bezig de laatste
schelpjes piepschuim te verwijderen en
de gordel schoon aan het maken, uit een
zakje haalde ik het slot en de sleuteltjes…

soort van geborgenheid, hiermee was je
ineens volledig het bezit geworden van je
Dom.! Hij beschikt over de sleutel, hij
beschikt wanneer je genot mag hebben..
Het overwelgde je…het gaf een vreemd
gevoel, maar ook een goed gevoel… je
hoefde niet meer bang te zijn te worden
betrapt! (klaarblijkelijk had die dat eens
gedaan…)
Je besloot je protest in te slikken en je te
schikken in je lot.
Je voelde hoe de band om je middel
weder gelegd, helaas… hij paste perfect.
Mijn hand ging tussen je benen en haalde
de schaamplaat naar voren, je voelde hoe
de plaat zich over je lipjes bewoog en
steeds strakker ging zitten… de plaat
werd centraal van voren aan de
middelband vast gemaakt en ik haal de
het slotje te voorschijn en liet het met een
grijns aan je zien…
Een droge –KLIK- vertelde je dat het was
gedaan… je was gekuisd! Een siddering
trok door je lichaam.

Daarna werd je losgemaakt en kon je in de
spiegel je nieuwe aanwist bekijken..
inderdaad, het was maatwerk en vakwerk,
hij zat perfect en deed nergens zeer. Je
probeerde bij je kutje te komen… dat was
haast ondoenlijk, en zeer zeker niet
mogelijk om wat lekkers in te brengen, je
bekeek de achterkant, ook die was perfect
afgewerkt… geen schijn van kans…
Alleen de sleutelhouder kon uitkomst
bieden!
Maarre…. Hoe moet ik nu naar het toilet?
Vroeg je? Nou, dat kan gewoon hoor! Er
Eentje maakte ik vast aan mijn sleutelbos zitten openingen in om te plassen en je te
de andere deed ik weer in het zakje en
ontlasten, hij is volledig van roestvrijstaal,
legde ik uit het zicht weg…
ook het slot. Dus kan je onder de douche
je schoonmaken. Het zal enige
Ik kwam naar je toe en beroerde je
behendigheid vergen, maar dat gaat je
lichaam, je had het spaans benauwd,
wel lukken!
maar ook een vreemde soort van
En uiteraard word je meerdere keren per
opwinding maakte zich van je meester… week van onderen goed gereinigd en
Iets wat je niet kende, een raar gevoel, een weer geschoren voor de duur dat je ‘m
32
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draagt…
En hoe lang is dat? O, dat weet ik nog
niet… je hebt ‘m net om…. Ga je maar
aankleden we gaan de stad in.
WAT!! Met dit ding om!! Ben je helemaal!

Het was prachtig weer, echt terras weer en
ik koos een plaatjes uit vooraan het terras
waar iedereen langsliep. Je zat duidelijk
niet op je gemak, als de dood dat iemand
het zou zien… stel je voor…
Ik fluisterde in je je oor, en als ze ‘m als
zouden zien… dan is er hier bijna geen
sterveling die weet wat die ziet…
Maar zeg, zei jij gisteren niet dat je wat
nieuws nodig had?
Je kon je nog net beheersen om me niet
een vreselijke draai om mijn oren te
geven!
Daarna barsten we allebei in lachen uit….
Wordt vervolgd….

Foto Free sharing

Onverstoorbaar keek ik je aan, ga je
aankleden, was het enige wat ik zei en
niet een of andeer wijde jurk… terk wat
leuks aan… Ja… ook dat nog… hij mag
lekker op me geilen en ik moet gekuisd
mee! OOOOeeeo wat een gemenerik!
Maar je deed het, en nadat je was
aangekleed verbaasde je er over dat dat je
helemaal niks zag… Het was dat ze ‘m
duidelijk voelde maar zichtbaar was het
niet…
Nou ja, hoef ik ook geen slip aan,
hoewel… deze rok is wel een beetje
kort… stel je nu voor dat… Nou ja, dan
me benen maar bij elkaar houden…
We gingen de stad in en aangezien ik de
vorige keer de bod was was het nu jou
beurt.

Vuillak! Dat wist je! Nu moet ik ook nog
autorijden met dat ding om! Ik zei niks…
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Foto Free sharing
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Het plaatsen van een contactadvertentie
is voor leden gratis, niet-leden betalen
€ 10 per advertentie. Niet meer dan 60
woorden per advertentie aub en u mag
slechts één advertentie per uitgave
plaatsen.
Stel uw advertentie op en doe deze
samen (alleen voor niet-leden) met een
briefje van € 10 in een enveloppe en
stuur deze naar: VSSM, afd. Contact,
Postbus 3570, 1001 AJ Amsterdam. Uw
advertentie wordt dan in de volgende
Kerfstok geplaatst. U ontvangt een
bewijsexemplaar.
Als extra service gaat uw advertentie ook
direct online. Dus dubbele kansen en wie
weet heeft u, voordat de Kerfstok uit
komt, al een reactie. U kunt dus ook uw
e-mail adres vermelden voor snelle
reacties.
Reageren op een contactadvertentie: is
er geen e-mailadres vermeld, doe dan
uw reactie in een enveloppe en zet in de
rechterbovenboek het advertentienummer waarop u wil reageren. Doe deze in
een tweede enveloppe en stuur die naar:
VSSM, afd. Contact, Postbus 3570,
1001 AJ Amsterdam. Reageren kan tot
drie Kerfstok-edities terug. Onjuist
geadresseerde post wordt vernietigd.

Info over adverteren in Kerfstok?
Email naar: kerfstok@vssm.eu
en vraag onze folder aan.
Adverteerders in dit nummer
leo Goetstouwers % ...........................................20
WAC-groep.........................................................23
Mince % .............................................................. 24
Massad % .............................................................37
Mr B % ................................................................ 40

Korting+
Met de adverteerders met het % -symbool is
overeengekomen, dat leden van de VSSM
op vertoon van hun geldige ledenkaart,
5 tot 10% korting krijgen bij aanschaf van
artikelen. Informeer voor de voorwaarden
bij de betreffende adverteerder.

Contactadvertenties
Dominante, ongebonden, langharige blonde, aantrekkelijke, charmante, vlotte vrouw
zoekt partner (60er) die onder andere houdt van S.M. spelletjes.
Trefwoorden: kokkerellen, wijn, bloemsierkunst, kunstnijverheid, lezen, denksporten,
theater, bioscoop, sauna, spontaan, integer, brede belangstelling, stijlgevoel en een
positieve levensinstelling.
Niet reageren als je een bril draagt, kalend of dik , onder 1.75 mtr. en niet uiterlijk goed
verzorgd bent.
Mail naar ladybarbara@live.nl
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Algemene agenda
				
DATUM

4
6
7
11
12
14
16
17
21
26

PLAATS

Haarlem
Amsterdam
Amsterdam
Wagenborgen
Antwerpen (B)
Amsterdam
Rucphen
Antwerpen (B)
Amsterdam
Antwerpen (B)

TIJD

20.00
15.00
20.00
16.00
21.00
20.00
17.00
13.00
20.00
21.00

				

DATUM

2
4
5
10
12
15
19
21
24
26

PLAATS

Haarlem
Amsterdam
Amsterdam
Antwerpen (B)
Amsterdam
Antwerpen (B)
Amsterdam
Rucphen
Antwerpen (B)
Amsterdam

TIJD

20.00
15.00
20.00
21.00
20.00
13.00
20.00
17.00
21.00
20.00

				
DATUM

1
2
6
9
14
16
18
19
23
28
30

PLAATS

Amsterdam
Amsterdam
Haarlem
Amsterdam
Antwerpen (B)
Amsterdam
Rucphen
Antwerpen (B)
Amsterdam
Antwerpen (B)
Amsterdam

TIJD

15.00
20.00
20.00
20.00
21.00
20.00
17.00
13.00
20.00
21.00
20.00

Septenber

INFO

NVSH, ESM (Eervol spelen met macht)
Sameplace, BDSM Pure
Sameplace, Men Only
Parenclub Inn4love
Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
Sameplace, Men Only
Mistique SM and Kinky party
Fetish Café, Doornroosje nounfuif
Sameplace, Men Only
Fetish Café, Steel Moon Speelfuif

oktober

INFO

NVSH, ESM (Eervol spelen met macht)
Sameplace, BDSM Pure
Sameplace, Men Only
Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
Sameplace, Men Only
Fetish Café, Doornroosje nounfuif
Sameplace, Men Only
Mistique SM and Kinky party
Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
Sameplace, Men Only

november

INFO

Sameplace, BDSM Pure
Sameplace, Men Only
NVSH, ESM (Eervol spelen met macht
Sameplace, Men Only
Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
Sameplace, Men Only
Mistique SM and Kinky party
Fetish Café, Doornroosje nounfuif
Sameplace, Men Only
Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
Sameplace, Men Only

De VSSM-agenda staat op pagina 5.

Aanmeldingen of aanpassingen voor de algemene agenda: www.vssm.eu
Wijzigingen en fouten voorbehouden. Aan deze agenda kunnen geen rechten ontleend worden.
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Foto Free sharing

Gezocht foto’s, verhalen informatie over
sexmachines
Inhoud:
fotoimpressie en interview met fetisj
fotograaf Ultimate Psycho
Interview met Belgische Meesteres Alcina
Gelijk spel - deel 2 vrouw passief verhaal Iris
SM Crowdfunding met excerpt
levensverhaal Ex Dominatrix en verhaal
door R. Fox
How Bizarre - nieuwsrubriek met o.a.
nieuws ove YourLifestyle, maatwrk bij
Subliem, KinkFaktory en Domitrix met
een unike najaarseditie en nieuws over
Meesteressen en SMclubs in binnen en
buitenland
Slot van
Baan verloren, Cuckold geboren
verhaal door slaaf h.
Contact met SM - contactrubrieK
Omslag:
Ultimate Psycho
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Adressen VSSM en groepen
VSSM

Postbus 3570, 1001 AJ Amsterdam

AG/HG/PP Amersfoort
Curaçaolaan 49, 3818 SC Amersfoort
AG Den Haag
Lovehotel Bananas, Weteringkade 113, Den Haag
AG Nijmegen
Roze huis nijmegen Anthoniusplaats 1 Nijmegen
AG Sittard
Parenclub Devils an Angels Maaseikerweg 24 6114 JP Susteren
AG IJmuiden
Black Tie Loggerstraat 33 1976 CX IJmuiden
AG Zwartepad
club Sabayland Stegerenallee 28 7701 PL Dedemsvaart
WAC/Voorlichting Roze huis nijmegen Anthoniusplaats 1 Nijmegen

VSSM infofoon 06 1921 7993
Algemene adressen
De Berghut
Curaçaolaan 49
3818 SC
Club ElySiuM
Bruggesteenweg 96
B-8830
COC Amsterdam Rozenstraat 14
1016 NX
COC Groningen & Drenthe, Boterdiep 46 9712 LR
COC Haaglanden Scheveningseveer 7
2514 HB
COC Nederland Rozenstraat 8
1016 NX
Domination Palace Eindhovenseweg 150 5552 AG
Fata-Morgana
Rijksweg 15
1398 PN
Fetish Café
Kleine Pieter Potstr. 8 B-2000
NVSH Den Haag Gr. Hertoginneln 203 2517 ES
NVSH Haarlem/Alkmaar
Ripperdastraat 11
2011 KG
NVSH Z-Limburg Nederlandlaan 1
6414 HA
Rozes
info@rozes-vzw.be		
Sameplace
Nassaukade 120
1052 EC
Showboat
Lagedijk 328
1544 BX
Café Stonewall
Walstraat 12-14
7511 GH
VVSM-Village
Azaleastraat 58
B-9920
Wild Side
Rozenstraat 14
1016 NX

Amersfoort
033-4622217
Hooglede, Gits (B) +32(0)51690704
Amsterdam
020-6263087
Groningen
050-3132620		
Den Haag
070-3659090
Amsterdam
020-6234596
Valkenswaard
040-2045749		
Muiden
06-50495244
Antwerpen (B)
+32(3)2320736
Den Haag
070-3653848
Haarlem
Heerlen
Amsterdam
Zaandijk
Enschede
Lovendegem (B)
Amsterdam

023-5326602
045-5213796
020-4751981
06-23972607
053-4317014
+32-474718113
06-14601729

Aanvullingen of wijzigingen: stuur een email naar kerfstok@vssm.eu
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