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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.
Lid worden van de VSSM
Het VSSM-lidmaatschap geeft je toegang
tot alle verenigingsbijeenkomsten.
Daarnaast ontvang je de Kerfstok en krijg
je 5 tot 10% korting bij een aantal fetish- en
SM-shops in Nederland.
Een telefoontje, briefje of e-mail is voldoende om lid te worden (zie colofon).
Een enkel lidmaatschap kost € 62 (Europa
€ 66,50) per jaar.
Een enkel lid zonder Kerfstok € 61
Een parenlidmaatschap (twee ledenkaarten, één woonadres, één Kerfstok) kost
per jaar € 99 (Europa € 103.
Een parenlidmaatschap zonder Kerfstok
kost € 97
Kortingslidmaatschap en lidmaatschap
zonder toezending Kerfstok: zie website.
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
uit voorgaande edities en onze brochure.
We sturen de gevraagde informatie zodra
het verschuldigde bedrag is bijgeschreven
op onze bankrekening
NL51INGB000 39.30.027.
Het afleveradres is het adres dat staat
vermeld op de overschrijving. We sturen
de informatie in een neutrale envelop.
Kopij Kerfstok
Aanleveren: bij voorkeur per e-mail:
kerfstok@vssm.eu
De redactie behoudt zich het recht voor
artikelen in te korten of niet te plaatsen.
Anoniem ingezonden bijdragen worden
niet geplaatst. Op verzoek kan wel gebruik
gemaakt worden van een pseudoniem.

!

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.

Kerfstok 1 2015
Algemene gegevens VSSM. ............................ 2
Van de bestuursafel...........................................4
VSSM-agenda. .................................................. 6
Ledenvergadering............................................. 7
Een beginners ervaring.....................................9
Het solicitatie gesprek.....................................12
Adverteren in de Kerfstok..............................14
Mijnheer en Mevrouw deel 9 en 10..............20
Vakantie in Frankrijk vervolg....................... 23
Nieuwe groepen...............................................32

Coverfoto:
fotografie: Han Kolkman Fotografie
:

Groepen nieuws...............................................37

Colofon

Algemene agenda............................................40

Kerfstok is een uitgave van de VSSM
Postbus 3570, 1001 AJ Amsterdam
VSSM Infofoon: 06 19 21 79 93
E-mail: info@vssm.eu
Website: www.vssm.eu

Adressen. ........................................................ 42

Redactie: Frans, Jan enTeus
Fotograaf Jan
E-mail: kerfstok@vssm.eu
Vormgeving: Teus
Advertentietarieven op pagina 30 en op
aanvraag.

Contactadvertenties........................................39

Groepennieuws, aankondigingen voor

© VSSM 2015
activiteiten, kopij én foto’s voor Kerfstok,
Niets uit deze uitgave mag worden overzijn zéér welkom!
genomen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgeefster.
Kopij voor Kerfstok 2 juni- juli- augustus
ISSN 0928-6608

ontvangen wij graag tot 12 mei 2015 op
kerfstok@vssm.eu

KERFSTOK NR.1 maart - april - mei 2015 | VSSM VERENIGINGSNIEUWS

3

van de bestuurstafel
VSSM 45 jaar
Onze vereniging bestaat dit jaar 45 jaar. Van een belangen organisatie die de BDSM
een platform en mogelijkheden wil geven zijn wij langzaam meer een club van
feestjes geworden. De voorlichting slijten aan met name intermediairen als artsen en
hulpverleners werd steeds moeilijker.
En dan…….. een boek vijftig tinten en een film. Inhoudelijk is daar voor echte
BDSMers waarschijnlijk nog wel wat kritiek op te geven maar…… boek en film zijn
meer bedoeld voor het grote publiek en wat de BDSM wereld niet verwachtte, het
sloeg aan. Wij willen dan ook ons 45 jarig bestaan als pr middel gaan gebruiken om
meer aan de voorlichting te gaan doen omdat de voedingsbodem hiervoor aan het
veranderen is. Dus toch weer meer naar onze roots, een organisatie die opkomt voor
de belangen ven BDSMers naast het organiseren van bijeenkomsten waar op een
verantwoorde en veilige manier gespeeld kan worden? Een grote wens die ook vraagt
om een kwalitatief goede inzet. Een voorlichting in Groningen mag inhoudelijk gezien
niet van een andere kwaliteit zijn dan een voorlichting in Limburg. Het bestuur is dan
ook bezig om hier over na te denken. Een en ander valt of staat wel met de inzet van
leden! Daar ligt een belangrijk punt dat het voortbestaan van onze vereniging voor de
komende 45 jaar kwetsbaar maakt. Er moet te veel door te weinig mensen gebeuren.
Het bestuur kan wel zaken coördineren maar stel dat er meer voorlichtingsvragen
komen, wie gaan dat dan doen en met welke kwaliteit? Als er meer locaties gevonden
gaan worden zoals nu gebeurt, wie gaan deze draaien?
45 jaar, het is een heel mooie score maar wij willen verder en als je ziet hoeveel mensen
onze site bezoeken, hoeveel mensen er maandelijks een leuke avond hebben, dan zijn
wij nog springlevend als vereniging. Laten wij dat zo houden met elkaar en op naar de
50 jaar met een geweldig feest van een bruisende vereniging.
Ruud,
voorzitter
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Foto Mrs Conny en herman
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VSSM-agenda
A p r i l

DATUM

4
5
5

-

11
12
18
18
19
26
26

PLAATS

TIJD

INFO

Nijmegen
IJmuiden

20.00-01.00
15.00-20.00

Roze Huis AG Nijmegen
AG IJmuiden

Amersfoort

14.00-19.00

Berghut, Powerparty, Unlimited

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
19.30-23.00
15.00-20.00
15.00-20.00
14.00-20.00

Roze Huis AG Nijmegen
AG IJmuiden
AG Limburg extra toeslag entree
Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
AG Den Haag
Wac en inloop voorlichting
Berghut, algemeen
Berghut, Powerparty, homogroep
Het zwarte pad * Aanmelding verplicht

PLAATS

TIJD

Susteren
Amersfoort
Den Haag
Nijmegen
Amersfoort
Amersfoort
Dedemsvaart

12.00-17.00
14.00-19.00
20.00-02.00
19.30-23.00
15.00-20.00
15.00-20.00
14.00-20.00

AG Limburg extra toeslag entree
Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
AG Den Haag
Wac en inloop voorlichting
Berghut, algemeen
Berghut, Powerparty, homogroep
Het zwarte pad * Aanmelding verplicht
M e i

DATUM

-

2
3
9
10
16
16
17
24
24

J u n i
DATUM

6
7

-

7
13
14
20
20
21
28
28

Nijmegen

Amersfoort

IJmuiden
Susteren
Amersfoort
Den Haag
Nijmegen
Amersfoort
Amersfoort
Dedemsvaart

20.00-01.00

14.00-19.00

15.00-20.00
12.00-17.00
14.00-19.00
20.00-02.00
19.30-23.00
15.00-20.00
15.00-20.00
14.00-20.00

INFO

Roze Huis AG Nijmegen

Berghut, Powerparty, Unlimited

AG IJmuiden
AG Limburg extra toeslag entree
Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
AG Den Haag
Wac en inloop voorlichting
Berghut, algemeen
Berghut, Powerparty, homogroep
Het zwarte pad * Aanmelding verplicht

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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uitnodiging ledenvergadering
Amsterdam, februari 2015
Beste leden,
We nodigen u uit voor de komende algemene ledenvergadering op
zaterdag 28-03-2015.
De vergadering wordt gehouden in De Berghut Curacaolaan 49 te Amersfoort
De vergadering begint om 14:00 uur (deur open om 13:30 uur) en duurt tot 17:00 uur.
De voorlopige agenda voor de ALV ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Post
4. Notulen ledenvergadering 2014 (*)
5. Jaarverslag 2014 (*)
a. Algemeen (*)
b. Financieel (*)
c. Verslag kascommissie
d. verkiezing kascommissie
6. Verkiezing bestuursleden,
7. Plannen voor 2015
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
U kunt de met een ster (*) gemerkte stukken van de vergadering aanvragen per e-mail:
info@vssm.eu, via de infofoon: 06- 19217993 of via de postbus: VSSM secretariaat,
Postbus 3570, 1001 AJ Amsterdam. Wilt u daarbij aangeven of u de stukken per e-mail
of
per post toegestuurd wilt hebben? We sturen u dan de stukken zo spoedig mogelijk
toe.
Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie geef dit dan drie weken voor
de
vergadering aan via info@vssm.eu
Denk er aan om de ledenkaart mee te nemen, want alleen op vertoon van uw geldige
ledenkaart heeft u toegang tot de vergadering.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Teus Smits Secretaris VSSM
KERFSTOK NR.1 maart - april - mei 2015 | VSSM VERENIGINGSNIEUWS

7

8

Een beginners ervaring
Na een fijne dag zitten mijn vriend en ik
om foto’s te maken.
rustig op de bank. Rond 22.30 uur kondig
ik aan dat ik even wil gaan douchen om
Mijn neiging om te giebelen is snel over
daarna verder tv te kijken.
en maakt plaats voor opwinding. Mijn
duster wordt van mijn schouders af
“Kom maar alleen in je duster beneden”
gehaald. Staand voel ik de eerste
hoor ik naast me zeggen. Oeps, dat
strelingen en de eerste flogger op mijn
wordt geen tv meer kijken schiet door
rug neerkomen. Langzaam opwarmen is
me heen. “Geen kleding?”, vraag ik nog?
er deze keer niet bij…. Staand, zittend en
De opdracht wordt bijgesteld naar een
liggend op bed vastgebonden volgen de
zwarte string met kant, een zwarte
floggers elkaar op en gaan over in de
(eigenlijk iets te kleine) kanten bh en
favoriete zweep van mijn Meester, met
netkousen. Een half uurtje later sta ik
kunststof prikkeldraad tussen de leren
schoon en volgens opdracht beneden.
strengen. Ik voel de tranen in mijn ogen
Meester D. ligt onderuit gezakt op de
prikken. Gelukkig gunt meester D. me wel
bank. “Laat jezelf zien…” zegt hij, en daar de nodige rustpauzes; hij streelt me en
sta ik…. Ik krijg mijn enkel- en
verwend mijn huid met een zachte stof.
polsboeien om en mijn collar. Mijn
polsen worden aan elkaar vast gezet en
Zittend op mijn knieën zie ik de
ik krijg mijn duster om mijn schouders
tepelklemmen te voorschijn komen die
gelegd. Ik mag nog even een hapje eten. hij die middag voor me gekocht heeft.
Meester D. gaat douchen en ik moet
Nog maar kort geleden heb ik een sublijst
zorgen dat ik boven op het kussen zit als ingevuld en mijn Meester toestemming
hij uit de badkamer komt.
gegeven om ons spel uit te breiden.
Jeetje… dit is wel even slikken, dit doet
En dan is het ineens stil. Ik zit beneden,
gemeen zeer en geen pauze tussendoor
alleen, op mijn knieën bij de tafel,
om even van de pijn bij te komen. Ik voel
geboeid, kaarslicht aan… en die zachte
de tranen opnieuw opkomen maar krijg
stof op mijn schouders. Ik zit een beetje
niet zoveel tijd om hierover na te denken
te giebelen door de onverwachte
omdat mijn mond snel gevuld wordt met
wending van de avond en dan ineens
zijn penis. Meteen voel ik dat de pijn zich
komt er een rust over me heen… Ik loop nu vermengt met een gevoel van
langzaam naar boven en neem op mijn
opwinding. Even later neemt de pijn
knieën op het kussen plaats. Ik geniet
opnieuw toe en voel ik ook de terugkomst
intens van de rust om me heen en in
van de zwepen. Wat een opluchting als
mezelf en ga voorover liggen met mijn
mijn tepels daarna bevrijd worden van de
hoofd op mijn handen om dit goed tot
klemmetjes. Het brandende gevoel, maar
me door te laten dringen. Ik hoor
dan nu véél prettiger, blijft aanwezig.
Meester D. aankomen en ga snel
overeind zitten met mijn benen gespreid Meester D. wil ook de mondgag
en mijn hoofd naar beneden.
uitproberen. Hij zegt “Dit vind ik je zo
mooi staan”. Ik zie zijn ogen donkerder
“Je ziet er mooi uit” hoor ik hem zeggen. worden als hij de gag vastmaakt en voel
Hij kondigt met fluweelzachte en
mijn eigen opwinding hierdoor opnieuw
serieuze stem twee nieuwe regels aan.
toenemen. Het is wel lastig ademen zo….
Als ik niet kan praten om mijn stopwoord Voorbereid en achterover liggend,
“genade” uit te spreken moet ik driemaal vastgebonden op bed wacht ik op de
met mijn vingers tikken om mijn
zweepslagen maar hij heeft andere
stopsignaal aan te geven. Als tweede zal plannen. Ik voel zijn tong langs mijn string
het spel af en toe onderbroken worden
KERFSTOK NR.1 maart - april - mei 2015 | VSSM VERENIGINGSNIEUWS
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glijden en op een heel gevoelig plekje
belanden, dit is nou niet echt wat ik bij
een gag voor ogen heb. Ik voel zijn
handen mijn string verder uittrekken en
een paar zalige, genietende minuten
volgen. Veel te kort naar mijn zin…..
Meester D. is echt in de stemming om
nieuwe dingen uit te proberen merk ik
want tot mijn schrik komt er een buttplug
in zicht. Meester D. verwijdert de
mondgag om me kort gerust te stellen.
Meer vrijheid krijg ik niet. Hij gebruikt zijn
vingers om me voor te bereiden en geeft
me met zijn nieuwe speeltje een totaal
nieuwe ervaring. Ik vind het bijna jammer
dat de mondgag uit het zicht is
verdwenen. Maar niet voor lang want ik
hap naar adem omdat hij, en dit keer heel
uitgebreid, zijn tong gebruikt en ik al snel
minuten lang lig te kronkelen
. Volledig ontspannen wacht ik tot hij mijn
boeien los maakt. Wat ik op dat moment
nog niet doorheb is dat het niet zijn
bedoeling is om het spel al te beëindigen,
nog lang niet……. De zwepen komen
opnieuw tevoorschijn en hij duwt me op
mijn knieën op de grond. Als meester D.
daarna de buttplug verwijderd voel ik
opnieuw een grote opluchting en hoor ik
mijn meester zeggen “je doet het zo
goed…”. Dit voelt heel erg fijn

volhouden én het genieten. Meester D.
weet van geen ophouden. Voor het eerst
sinds we spelen komt de gedachte in me
op om te vragen om “genade”. Tot mijn
opluchting is hij me net voor…
Mijn boeien worden losgemaakt en ik
word door mijn Meester overeind
geholpen. Ik ben heel moe en een beetje
slap. Meester D. houdt me gelukkig vast
want ik sta aardig wankel op mijn benen.
Ik ben een beetje wazig en zie hierdoor de
paddle zo gauw niet aankomen. Een
aantal heftige minuten volgen waarbij de
paddle en de hand van de Meester met
enige kracht op mijn vagina terecht
komen. Na iedere slag kan ik even heerlijk
in zijn armen wegduiken, zijn borst tegen
me aan en zijn armen om me heen voelen.
Ik voel me wegglijden in een heerlijk,
zweverig geluksgevoel…………..
Dit is echt genieten, dankjewel Meester,
voor deze heerlijke, intense uurtjes
samen!!!
annepeet

. Ik wordt weer op bed neergelegd en
geboeid. Opnieuw komt de gedachte in
me op dat het spel nu zijn einde gaat
krijgen. Ik verwacht dat hij me gaat
neuken en dat we daarna heerlijk gaan
slapen. Tot mijn grote verbazing,
opwinding en opnieuw een klein stukje
angst komt er nóg een nieuw speeltje
tevoorschijn (een vibrator met een ronde
kop en hulpstukken). Mijn clitoris is altijd
heel gevoelig als ik ben klaar gekomen
maar daar heeft Meester D. geen
boodschap aan dit keer. Ik bereik, totaal
tegen mijn verwachting in, na enkele
minuten opnieuw een hoogtepunt.
Daarna probeert hij ook de hulpstukken
uit en houdt me constant op een
superhoog opwindingsniveau. Opnieuw
krijg ik tranen in mijn ogen van het
gevecht met mezelf mezelf, het willen
10
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Het sollicitatiegesprek.
Na een “pauze” van 3 jaar heb ik de stoute
schoenen aangetrokken en een open
sollicitatie brief gestuurd aan Mrs Conny.
Waarin ik solliciteerde voor de functie van:
slaafje/boefje. Gelukkig reageerde U
hierop goed en U nodigde mij uit voor
een “sollicitatiegesprek” op vrijdagavond
om 19 uur bij U thuis.
Een aantal dagen voor deze ontmoeting,
waren wij via de mail, chat en whatsapp
elkaar al aan het uitdagen geweest, en dit
was heel erg leuk.
Op de desbetreffende dag moest ik eerst
nog werken. Na mijn werk snel naar huis
toe, wat eten, mij nog ff netjes scheren en
douchen. En dan op weg naar U toe.
Onderweg nog ff gestopt bij een winkel
om wat lekkers voor U te kopen.
Ik was totaal niet zenuwachtig, want wij
kennen elkaar al behoorlijk goed.
Ruim op tijd kwam ik bij U aan. Bij
binnenkomst heb ik U, Uw partner en een
goede vriendin netjes begroet. Wij
hebben koffie/thee gedronken en wat
gekletst.
Daarna was het tijd om naar boven te
gaan voor het “sollicitatiegesprek”.
Het kamertje boven was nog steeds op
dezelfde plek als vroeger. Alleen was het
nu netjes opgeknapt en is er een echte
bdsm speelkamer van gemaakt.
Ik had van U de opdracht gekregen om
mijn boeienset en halsband mee te
nemen. Dat heb ik dus dan ook maar
netjes gedaan. Ook had ik mijn
fotocamera meegenomen, want zoals U
weet vind ik het heel erg fijn als er foto’s
tijdens het spel van mij gemaakt worden.
Het “sollicitatiegesprek” ging beginnen en
ik mocht mij uitkleden en mijn pols-,
enkelboeien en halsband omdoen. Wel
een raar “sollicitatiegesprek” hoor… hihi
U hielp mij met het omdoen van de
polsboeien en de halsband, waarvoor
mijn dank.
12

U maakte de evenaar vast aan het plafond
en even later stond ik vast aan de evenaar.
Ik kon (bijna) geen kant meer op, dus
weglopen was niet meer mogelijk.
Ook kreeg ik bijna gelijk mijn blauwe
blinddoek om, dus ik kon (helaas) niks
meer zien. Ik moest op Uw stem en het
geluid afgaan, om te proberen te
ontdekken wat U met mij ging doen. Een
speeltje mocht ik van tevoren wel zien en
dat wat de zwarte plak die ik U jaren
geleden cadeau gegeven had. Vroeger
vond ik dat een gemeen speeltje.
U begon mijn lichaam te strelen en daarna
voelde ik al de “gemene” plak. Gelukkig
bouwde U het rustig op. Daarna was het
tijd voor een echte ouderwetse
mattenklopper. Deze viel mij mee, ik had
verwacht dat die harder aan zou komen.
Na het spelen met de mattenklopper
moest U deze natuurlijk ook weer kwijt.
U hing hem op aan/om mijn penis. Ik
vermoed dat hij niet helemaal slap meer
was, anders was de mattenklopper nooit
blijven hangen.
Verder heb ik, geloof ik, nog een radeer
wieltje gevoeld en wat softe zwepen.
Hierna vroeg U aan mij of ik nice of
naughty wilde. Ik had geen idee wat U
daarmee bedoelde. Dus ik zei dat U dat
zelf mocht bepalen. Volgens mij begon U
met “nice” en daarna “naughty”. Achteraf
bleek dit dus een soort plak te zijn, met
een zachte (nice) en een harde (naughty)
kant. Deze was nieuw voor mij, want die
kende ik nog niet. Ook heb ik volgens mij
nog wat houten latjes en een vis scrub
“ding” gevoeld.
Toen was het tijd voor een kleine pauze. Ik
kreeg van U een riem aan mijn halsband
bevestigd en U maakte mij los van de
evenaar. Ook mijn blinddoek mocht af.
Ik moest stil blijven staan en U ging iets
ophalen. Even later kwam U terug het
kamertje in en U deed mij een badjas aan,
want ik mocht het niet koud krijgen. Nog
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steeds viel het kwartje niet.
U pakte de riem vast en ik moest achter U
aan lopen de trap af naar beneden toe.
Om zo aangelijnd te zijn dat was best wel
een prettig gevoel.
Beneden vroeg U aan Uw “assistente/
partner in crime” (een goede vriendin van
ons), of zij U even wilde helpen. En
natuurlijk wilde ze dat wel (het leek wel of
het afgesproken werk was tussen U en
haar). In de keuken moet ik nog gauw ff
wat aan mijn voeten doen en daarna
moest ik mee naar buiten toe (om 21 uur ’s
avonds, in de kou ………).
Op dat moment zag ik 2 brandende
waxine lichtjes in de keuken staan, dus ik
had nu wel een idee wat er zou gaan
gebeuren. Omdat er tegenwoordig
laminaat in de speelkamer ligt, was het
geen optie om daar met kaarsvet te gaan
spelen. En op de chat had U al wel eerder
tegen mij gezegd, dan doen we dat toch
gewoon buiten, maar ik had daar dus nog
niet aan gedacht.
Ik stond dus buiten( in de kou, in het
donker) en Uw assistente die moest/wilde
het kaarsvet wel over mij heen gooien,
want nu hoefde ze geen toestemming
meer te vragen aan iemand (behalve aan
mij dan, maar dat heeft ze dus niet
gedaan ….).
U maakte mijn badjas open, en daar stond
ik (grotendeels) naakt buiten ….. arme
ikke (hihihi …..). Uw assistente gooide, op
goed geluk (want het was donker), met
veel plezier de waxine lichtjes leeg op
mijn lichaam.
Dan weer snel naar binnen en naar boven
toe.
Daar aangekomen bleek dat ze behoorlijk
goed gemikt had, want er zat behoorlijk
wat kaarsvet op mijn pik en op mijn
borstkas en buik.
Hiervan moesten natuurlijk een paar
foto’s gemaakt worden.
U had een paar houten klompjes
gevonden en daarmee moest mijn
kaarsvet pik ff “geplet” gaan worden. Uw
assistente hield de klompjes om mijn pik
en U maakte de zeer gave foto ervan.
Soms moet er bij bdsm ook gelachen
kunnen worden (haha)

Ik had verwacht dat de assistente nu weer
weg zou gaan, maar nee dus. Blijkbaar
had U besloten dat ze mocht blijven om
mij nog een beetje te plagen (niet dat ik
het erg vond hoor, integendeel het was
kei leuk).
U deed mij de blinddoek weer voor en
maakte mij weer vast aan de evenaar.
Ik kreeg nu een spel met 2 Dames tegelijk.
Wat ben ik toch een bofkont .. hihihi
Soms voelde ik 4 handen (of beter
gezegd: de nagels daarvan) op mijn
lichaam.
Dan weer 2 latjes tegelijk (een links en de
ander rechts). Of een Dame was aan de
voorkant bezig en de andere Dame aan
de achterkant. Af en toe moesten we
samen ook heel hard lachen. Ook voelde
ik weer verschillende zwepen op mijn lijf
en vooral op mijn billen ….. Mijn kontje
kreeg een spanking van beide Dames en
volgens mij werd hij behoorlijk rood en hij
voelde ook warm aan.
Terwijl Uw assistente aan de achterkant
van mijn lichaam bezig was, ging U voor
mij staan en moest ik bij benen wijd uit
elkaar zetten. Ik hoorde dat U Uw
schoenen uitdeed, en dat U Uw
broekspijpen een eindje opstroopte. Ook
deed U de evenaar een stukje lager. Ik kon
nu wel raden wat er ging gebeuren. Eerst
ging U “meten” met Uw voet en been of U
op de juiste afstand stond. En daarna ging
U in mijn kruis schoppen (en dat is best
wel lekker). Blijkbaar ging dat best wel
hard, want ik hoorde dat Uw assistente er
van schrok (hihi).
Het was weer tijd voor een korte pauze. U
maakte mij los van de evenaar en mijn
blinddoek mocht weer af. Ik mocht op een
stoel gaan zitten en kreeg wat te drinken.
Omdat ik een grote mond had, werd er
voor mij een “prikmatje” gehaald en die
legde U op de stoel neer en daar mocht ik
op gaan zitten met mijn gevoelige billen.
Ik dacht slim te zijn en draaide snel het
matje om en ging toen op de gladde kant
van het matje op de stoel zitten. U zag dit
en ik moest weer gaan opstaan. Tevens
kreeg ik U van U de opdracht om het
matje met de prikkant naar boven toe op
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de grond te leggen en dat daar met mijn
knieën op te gaan zitten. Ik deed dit wel,
maar dit was wel gevoelig. Na korte tijd
vroeg ik aan U of ik op mocht staan.
Gelukkig mocht dit. Het matje werd weer
op de stoel gelegd en daar mocht ik op
gaan zitten (dit keer wel met de prikkant
naar boven toe). Ik mocht mijn glas leeg
drinken en samen waren we wat aan het
kletsen. Terwijl U genoot van een
sigaretje.

Foto Mrs Conny en herman

Aan de deur zag ik verschillende zwepen
en andere slagwerktuigen hangen. Ook
kwam de sjambok ter sprake. Ik gaf aan
dat ik die, volgens mij, nog (bijna) nooit
gevoeld had. Maar daar kon, volgens U,
verandering in gebracht worden.
Het zitten op de stoel (of beter gezegd op
het prikmatje) begin ook pijnlijk te
worden voor mijn gevoelige billen. Dus ik
vroeg aan U of ik mocht opstaan. U zei
tegen mij dat dit mocht, als ik eerst nog
twee keer ging opstaan en dan weer
zitten op de stoel. Dus dat heb ik maar
netjes gedaan (ondanks dat het heel erg
gevoelig was).

Na deze pauze was ik weer wat “uitgerust”
en bijgekomen en ging U weer verder met
mij. Blinddoek voor en U maakte mij weer
vast aan de evenaar.
Nu was het tijd voor een “paar”
wasknijpers.
Ik kreeg van de Dames wasknijpers op
mijn oren, oksels, tepels, buik, navel en
zelfs op mijn pik en balzak. De knijpers
op/in mijn oksels hadden de kleuren:
rood, wit en blauw, net als de knijpers op
mijn balzak. De knijpers op mijn oren,
tepels, navel en op mijn pik waren rood
van kleur. Deze waren kleiner en gemener.
Bij mijn tepels waren de rode wasknijpers
in de vorm van een T gemaakt.
Ook kreeg ik een wasknijper op mijn lip,
maar deze was zo gevoelig dat ik vroeg of
deze er weer af mocht na korte tijd. En de
knijpers moesten natuurlijk ook weer op
een of andere manier verwijderd gaan
worden.
U besloot om ze eraf te slaan (waarmee
weet ik dus niet want ik had de blinddoek
om). Het eraf slaan was soms best wel
pijnlijk, maar gelukkig kwam daarna de
streling om de pijn wat te verzachten.
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Terwijl ik vast stond aan de evenaar,
moest ik mij een halve slag omdraaien,
dus met mijn gezicht naar de deur toe. U
zei tegen mij dat ik nog een toegift kreeg.
U maakte er een raadsel van. Het begon
met een S en eindigde op een K. Ik had
geen idee wat U bedoelde…. Ik voelde
wel slagen op mijn billen en op mijn pik.
Maar ik had dus niet in de gaten dat nu de
sjambok door U en Uw assistente gebruikt
werd.
Wat ik mij nog wel herinner is de
billenkoek die ik van Uw beiden gehad
heb.
Tikjes met de blote handen komen toch
harder aan als dat ik gedacht had. Mijn
billen voelden weer behoorlijk warm aan
en volgens mij waren ze ook weer aardig
rood.
Op een gegeven moment moest ik aan U
beiden vragen om te stoppen. Ik moet
nog wennen aan dit soort spanking. En
Uw assistente sloeg soms harder als dat U
zelf deed (lol).

en weer aankleden.
Tevens ben ik er blij mee dat U foto’s van
mij tijdens het spel heeft gemaakt. Dan
kan ik later er nog van nagenieten en zien
wat U allemaal met mij gedaan heeft.
U heeft het dan wel altijd over mijn mooie
en “goddelijke” billen, maar die heb ik dit
keer niet op de foto’s gezien.
Wij gaan naar beneden toe om nog wat te
drinken en na te praten met U, Uw
assistente en Uw partner.
Het leek voor mij of bijna alles van tevoren
afgesproken was wat jullie met mij
zouden gaan doen, maar achteraf bleek
dit dus niet zo te zijn. Het grootste
gedeelte gebeurde spontaan en daarom
was het denk ik zo leuk. Het was voor mij
een hele leuke avond en ik hoop voor U en
Uw assistente ook.

Rond 23.30 uur ging ik (veel later als
verwacht, maar dat zal wel door de leuke
en gezellige avond komen) weer met een
heel voldaan en goed gevoel naar huis
toe.
Uw assistente ging weer naar beneden
Wel met gevoelige billen en een wat
toe, zodat U en ik nog even samen konden blauwe pik, maar dat maakt niks uit.
bijkomen. U maakte mij weer los van de
evenaar, maar mijn blinddoek had ik nog Ik wil U en Uw assistente bedanken voor
wel om. Ik bedank U voor het spel. En op
de geweldige avond die jullie mij
dat moment komen er bij mij weer tranen gegeven hebben.
tevoorschijn, net als 3 jaar geleden (toen
wij voor het laatst gespeeld hadden).
Eigenlijk zou dit verslag nu hier stoppen,
Mijn blinddoek mocht nu ook af.
maar omdat er zondag in Zwolle ook nog
Dit zijn geen tranen van pijn, maar tranen iets leuks gebeurd is, ga ik nog ff verder.
van blijdschap.
Het voelde voor mij als weer thuis komen, Ik ging uit van een gewone, leuke zondag
net of die “pauze” van ruim 3 jaar er niet
in Zwolle zonder te spelen.
geweest is. En U zegt dat de “sollicitant”
Nadat ik achter de bar gestaan heb en als
geslaagd en aangenomen is.
toezichthouder in de speelruimte actief
U wil het weer met mij gaan proberen en
ben geweest, zie ik U en Uw assistente
samen gaan we kijken hoever of we
vooraan staan. Ik maak een praatje met
kunnen komen. Hiermee ben ik heel erg
jullie en daag een heel klein beetje
blij.
uit…….. Daarna ga ik ff naar de wc toe.
Het voelt weer heel vertrouwd, net als
Dan besluit ik om rond 17.25 uur mijn
vroeger.
eerste drankje achter de bar te gaan
En ik voel mij weer heel onderdanig bij U pakken.
(ook als U over Uw bril kijkt, dan kunnen
Ik heb net een cassis gepakt en wil die
Uw ogen nog steeds “dwingen”).
gaan open maken. Dan komt Uw
Ik mag mijn boeien en halsband afdoen
assistente naar mij toe lopen en vraagt
16

aan mij of die voor mij is of voor iemand
anders. Ik zeg dat die cassis voor mij is.
Dan zegt Uw assistente dat ik de cassis
moet laten staan. Ik word bij mijn oor
gepakt en even later pakt U mij bij mijn
andere oor. Samen slepen jullie mij naar
de speelruimte toe. Ik ben even verrast/
verbaasd als de anderen, denk ik, want ik
weet niet wat er nu gaat gebeuren met
mij.
Jullie stoppen bij de witte tafel. Uw
assistente pakt mijn “oortje” af en U zegt
tegen mij dat ik mij moet uitkleden. Ik doe
wat mij opgedragen wordt. Een van de
coördinatoren is blijkbaar op de hoogte
van jullie plan want hij zegt tegen mij: veel
plezier.
Ik mag/moet naakt op mijn buik op de
witte tafel gaan liggen. U gaat aan de ene
kant staan en Uw assistente aan de
andere kant. Ik voel de handen en nagels
van U beiden op mijn lijf. Ook voel ik dat
vis scrub “ding” en weer wat latjes op mijn
nog steeds gevoelige billen (van vrijdag)
……
De spanking van vandaag is best wel
heftig en soms moet ik ff stop zeggen.
Ook de slagen van jullie handen komen
hard aan op mijn billen.
Maar ik wil geen definitief stop zeggen,
want eigenlijk is het ook wel lekker.
Blijkbaar ben ik toen ook heel even in een
subspace geweest, want achteraf hoorde
ik van U dat ik niet meer reageerde als U
mij wat vroeg. Na korte tijd kwam ik weer
bij en kon het spel weer verder gaan.
Na ongeveer 30 min zegt U tegen mij dat
ik van U beiden elk nog 5 slagen krijg
maar die zijn wel harder dan. Ik mag
kiezen wie er begint, ik kies voor Uw
assistente (omdat zij meestal harder slaat
dan U zelf ).
Ik zet mij schrap voor de 10 harde slagen,
en de laatste zijn inderdaad het hardst.
Ik kan ze nog net hebben, maar ik ben ook
blij dat het nu klaar is.
Netjes bedank ik U en Uw assistente voor
het onverwachte spel.
Mijn billen zijn nog nooit zo warm en
gevoelig geweest. Ik voel mijn billen nog
door mijn broek heen …….pfffff

Hierna mag ik mij weer aankleden en
samen met U loop ik naar de algemene
ruimte toe om wat te drinken en nog wat
na te praten. U drinkt Uw sinas en ik mijn
cassis op. Ook maken we een afspraak
voor een volgende keer spelen bij U thuis.
Op het eind neem ik afscheid van U, Uw
partner en Uw assistente en ik ga, na het
opruimen ,met heel gevoelige en warme
billen naar huis toe.
Volgens U en Uw assistente waren mijn
billen rood en wat blauw geworden.
Gelukkig is dat blauwe meegevallen.
Lieve Mrs Conny en Assistente, dank jullie
wel voor het geweldige weekend.
Het spelen in Zwolle kwam als een totale
verrassing voor mij.
P.s, mijn billen zijn nog steeds gevoelig,
vooral de bovenkant van mijn billen.
boefje van Mrs Conny

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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Wat kunt u verwachten op een Wac-groep.

Op deze bijeenkomst kunt u zelf u eigen lederen BDSM kleding en
attributen maken tegen geringen kosten.
Wat is er leuker dean uw eigen SM spullen maken
Alle materialen zoals leer en beslag is aanwezig
Alles onder deskundige begeleiding van Cathy

* Allerlei speeltjes
* Boeien
* Collars
* Dames lingerie
* Dames kleding - Tuigpakjes
* Heren lingerie
* Heren kleding - Tuigpakjes
* Maskers
* Reparatie van uw eigen spullen
* Slings van dik tuigleer
* Uw eigen ontwerpen
* Zwepen en pads

Te veel om op te noemen
Kom gewoon eens lang op de derde
zaterdag van de maand

18

KERFSTOK NR.1 maart - april - mei 2015 | VSSM VERENIGINGSNIEUWS

KERFSTOK NR.1 maart - april - mei 2015 | VSSM VERENIGINGSNIEUWS

19

Mijnheer en Mevrouw deel 9 en 10
Veerle heet het meisje, dat door mevrouw
geïntroduceerd wordt. Ze is twintig jaar
en ook zij lijkt aanzienlijk jonger. Het is
een mooi meisje met lange benen, blond
haar en een licht getinte huid, waarbij
mijn witte flets afsteekt. Verder heeft ze
een heel mooi figuurtje en is ze erg
verlegen. Voorts is ze, na een aantal
vreemde avonturen, dakloos en stuurloos
geworden
en
zoekt
ze
vooral
bescherming en genegenheid.

gebruikten allen maar klein geschapen
waren, een penis van acht tot tien
centimeter gold als groot. Die van
mijnheer in erectie is beduidend meer.
Maar mijnheer zet door al kan ik zien dat
het Veerle enorm veel moeite kost hem
totaal te ontvangen. Mevrouw zegt mij
dat er nog een grote taak voor mij is
weggelegd.
Die avond neem ik Veerle mee naar mijn
kamer en wijd. Ik haar in. Ik vertel haar dat
mijnheer en mevrouw onderdanigheid
verlangen, en absolute gehoorzaamheid.
Hun sexuele verlangens zijn groot en zij
willen zich ontladen op de momenten dat
het hun uitkomt. Ik vertel ook van het
pony play, dat is voor Veerle een totaal
nieuwe wereld en ik begrijp dat we daar
bij Veerle nog niet mee aan moeten
komen. Maar voorts is Veerle een prettige
leerling, ze laat toe dat ik diverse dildo’s bij
haar probeer en nu ze wat meer op haar
gemak gesteld is zie ik dat zij haar anus en
haar billen wel bereidwillig opent, al snel
kan ik de grootste vibrator in haar
plaatsen, het is leuk om te zien hoe zij
reageert en hoe de anus zich na iedere
penetratie snel sluit, als was het een
pruilend mondje. Ik bespeur bij Veerle
licht bi-sexuele trekjes en aangezien ik die
zelf ook heb vinden wij elkaar snel in een
zacht liefdesspel. Ik stel Veerle voor om nu
naar mijnheer en mevrouw te gaan en ons
gezamenlijk aan te bieden. Dat vindt
Veerle een goed idee. Mijnheer en
mevrouw kijken televisie in de salon. Ik
zeg dat Veerle het nu nog een keer wil
proberen, mijnheer is verrast. Maar het
gaat nu probleemloos, hoewel ik aan de
dichtgeknepen ogen en de opeen
geperste tanden van Veerle zie dat het
haar nog steeds moeite kost en dat het
pijnlijk is. Maar ze houdt dapper vol en
vooral mevrouw is opgetogen. Veerle is
nu definitief bij ons, zegt ze, en ze ziet een
heerlijke toekomst in het verschiet,

Mijnheer licht haar in over onze libertijnse
levensvisie en prijst mijn onderdanigheid
en gehoorzaamheid. Kan hij dat van
Veerle ook verwachten? Veerle zal het
proberen, zegt ze. Dan vraagt mijnheer
haar of ze zich wil ontkleden, even later
bewonderen wij haar naakte lichaam.
Veerle is een paar keer genomen, zo
vertelt zij. Maar erg veel ervaring lijkt zij
ons niet te hebben. Mijnheer inspecteert
haar billen en zegt dat hij haar wil.
Mevrouw en ik houden Veerle stevig vast
en mijnheer tracht haar van achteren te
penetreren. Het lukt niet, Veerle is veel te
nauw voor het geslachtsapparaat van
mijnheer. Ze huilt en geeft aan dat het erg
veel pijn doet, terwijl mijnheer nog geen
vijf centimeter in haar zit. Mevrouw is
kwaad, moppert dat die jonge meiden
van tegenwoordig niets gewend zijn. Ook
zij was destijds een onbeschreven blad en
mijnheer maakte haar ook in een dag
wegwijs. Ik stel voor om Veerle met
behulp van vibrators en dildo’s wat op te
rekken, en brommerig gaat mevrouw
akkoord. Zij draagt mij op hiervoor te
zorgen. Ik toon Veerle hoe het moet, hoe
zij zich dient te ontspannen en hoe zij
mijnheer toegang kan verschaffen.
Mijnheer maakt dankbaar gebruik van de
gelegenheid die ik hem tijdens deze
demonstratie biedt en komt grommend
in mij klaar. Dan geeft hij aan dat hij Veerle
op de “gewone” manier wil bezitten. Ook
dat geeft problemen, want Veerle ls.ook
aan de voorkant niet ruim. Mevrouw
vraagt hoe dat zo kan, Veerle antwoord Liesje
dat de mannen en jongens die haar
20

Veerle heeft zonder toestemming de
bungalow verlaten en mijnheer en
mevrouw zijn hier zeer ontstemd over. Wij
wonen buiten het dorp en onze woning is
van de weg af niet te zien door geboomte
en struikgewas dat tot doel heeft inkijk te
voorkomen. Voorts bemoeien wij ons met
niemand in het dorp, de boodschappen
worden 6én keer per week in de grote
stad gedaan, bij verschillende
supermarkten en speciaalzaken. Kleding
wordt altijd in het buitenland gekocht.
Mevrouw stelt dat Veerle, die nogal naief
is, in het dorp uitgehoord kan worden
over onze stijl van met elkaar omgaan, en
dat een en ander vervolgens volkomen
verkeerd uitgelegd kan worden, en tegen
ons gebruikt, want velen buiten onze
eigen intieme kring begrijpen niets van
onze opvattingen. Zij stelt voor dat Veerle
gestraft zal worden en eist 25
zweepslagen.

Veerle gilt, smeekt om genade, mevrouw
stopt haar een prop in de mond en zegt
tegen mij de laatste slagen uit volle kracht
en overtuiging te geven. Dat zijn er drie
en ze komen dan ook zeer hard aan,
Veerles lichaam schokt en kronkelt, en
komt pas tot rust na de tiende uithaal. Ze
huilt nu onbedaarlijk, mijnheer
inspecteert haar gezwollen en rood
opgelopen billen, behandelt ze met een
pijnstillende gel en langzaam komt Veerle
weer tot zichzelf. Mevrouw maakt haar los
en kust mij, ze zegt dat ik voortreffelijk
heb gewerkt en dat ik er niet voor terug
moet” schrikken om een verdiende straf
overtuigend ten uitvoer te brengen.
Mijnheer houdt de trillende Veerle in zijn
armen, vlijt haar voorzichtig neer op de
bank in de salon en belooft Veerle dat bij
een volgende overtreding van de
huisregels niet alleen Veerles billen door
de zweep zullen worden getroffen, maar
ook haar buik en borsten. En nee, er wordt
niet geslagen met de zachte karwats die
alleen wat rode vlekken veroorzaakt,
zowel hij als mevrouw zijn een liefhebber
van de lange rijzweep. Veerle zegt dat zij
het begrepen heeft. Mevrouw zegt dat ze
Veerle nog nooit heeft zien klaarkomen
en vraagt mij daar nu direct zorg voor te
dragen. Ik kus Veerle, streel de binnenkant
van haar dijen en lik zachtjes haar vagina.
Ze reageert niet erg en ik gebruik mijn
handen, nu komt ze wat losser. Mijnheer
stelt een forse vibrator voor en hierop
reageert Veerle wel. Ze goot haar hoofd
jammerend achterover, haar lichaam
schudt en ze komt echt op overtuigende
wijze klaar, mevrouw is aangenaam
verrast temeer daar het orgasme bij
Veerle lang aanhoudt. De boosheid van
mijnheer en mevrouw is verdwenen nu
blijkt wat een heerlijk slavinnetje Veerle is.

Veerle schrikt en snikt, het zal niet meer
gebeuren, ze was zich van geen kwaad
bewust en ze heeft echt niemand
gesproken. Daarbij is ze nog nooit
geslagen, ze is er als de dood voor. Maar
mevrouw houdt voet bij stuk, mijnheer
stelt voor het aantal te verminderen tot
tien op voorwaarde dat hij eerst gebruik
mag maken van Veerles mond. Mevrouw
stemt na enig nadenken toe. Veerle moet
zich uitkleden en mijnheer neemt bezit
van haar mond, hij gaat zo diep mogelijk
in haar en Veerle moet diverse malen
kokhalzen, maar ze doorstaat het. Daarna
bindt mevrouw Veerles handen vast
boven haar hoofd en leidt Veerle naar de
hal, waar Veerles handen worden
bevestigd aan een van de spijlen van de
spiltrap. Daarna haalt ze een lange
dressuurzweep te voorschijn en gebiedt
mij Veerle te tuchtigen. Ik sla zacht en
aarzelend, Veerles lichaam kronkelt nu al
onder de slagen en haar kermen is
Liesje
verrukkelijk om te horen. Mevrouw
onderbreekt mij en gelast mij harder te
slaan, anders zal zij het overnemen en dan
zal Veerle ervan lusten, dan krijgt zij
evengoed de beloofde 25 slagen, niks
geen compassie meer. Ik sla harder en
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Vakantie in frankrijk vervolg
Als ik bovenkom ben je in een diepe slaap
verzonken en ik kijk
glimlachend naar je... doe je kousen uit en
dek je toe. Ik kruip naast je en ben ook
binnen twee tellen vertrokken

was, ik ga vast onder de douche..
Nadat ik was verdwenen genoot je van de
laatste slokjes koffie en mijmerde na over
de voorgaan de avond.. niet wetende wat
de komende dag zou gaan brengen..

De volgende ochtend komt door een kier
in de gordijnen een warme zonnestraal de
kamer in en verwarmt je gezicht. Met een
glimlach draai je nog eens om en je hand
zoekt mijn borst… je tast nog een keer
maar het bed naast je is leeg..

Je zetten het bald opzij en stond op..
alleen met een T-shirt aan ging je naar
beneden met het blad. Ibn de keuken
zetten je het op het aanrecht en schonk
voor jezelf nog een kop koffie in en ging
naar de zitkamer… Vaag rook je nog de
geur van het houtvuur van de avond er
voor. De haard lag er gedoofd bij, al het
hout was gedegradeerd tot een bijna
vormloos hoopje grijze as… vaag kon je
nog de vorm van een stammetje
herkenen, maar je wist dat de geringste
aanraking het uiteen zou laten vallen..

Je doet je ogen open en kijkt om je
heen… ik ben er niet… Verbaasd draai je
om en kijkt op de wekkerradio naar de
tijd.. Tjee! 09:30 uur al! Je schrikt en gaat
rechtop zitten in bed totdat je beseft dat
het nog vakantie is en je helemaal niks
hoeft… Het geluid van serviesgoed klinkt
uit de keuken, ik ben bezig de vaatwasser
uit et ruimen…En de geur van warme
verse croissants en koffie dringt
langzaam tot je neus door.. Niet veel later
hoor je me de trap opkomen en gaat de
kamer deur langzaam open…
In mijn handen heb ik een dienblad met
verse koffie, jus ‘d orange , croissants verse
jam en echte boter. En een vers gekookt
eitje.. Ik ben nog niet aangekleed, maar
heb me ochtendjas nog aan.

Je mijmerde nog wat na toen je me de
kamer hoorde binnen komen…
Ik was in de kleren, niks bijzonders een ligt
donkere, gewone pantalon, zwart
overhemd met korte mouw en zwarte
schoenen. Ik zou zo naar kantoor kunnen
gaan als dat aan de orde zou zijn.
Ga jij je ook opknappen zei ik? Je spullen
liggen al klaar.. Je wist wat dat
betekende… geen gewone out-fite maar
iets sexy’s… e haastte je naar boven en
keek in de slaapkamer. Op bed lagen je
.. goedemorgen prinses..lekker
spullen voor die dag… Zwarte
geslapen… hmmm mompel je en kijk
zelfophoudende kousen, een kwartcup
verlangend naar het dienblad en gaat
BH welke je tepels geheel bloot lieten
rechtop zitten. Ik plaats het special
pols, maar geen enkelboeien, zwarte met
dienblad op je schoot, het heeft kleine
een rode bies er omheen…Maar ook
pootjes aan de kopse kant van het blad is kleine hangslotjes… verhip! Deze boeien
speciaal bedoeld om op bed te
moesten op slot! Ze keek of ze sleuteltjes
gebruiken.. Je roert je koffie en pelt
zag…Je wist bij voorbaat het antwoord…
daarna je eitje.. Maar niet eerder dan dat ik die waren er niet… ze waren allemaal
je een kus heb gegeven en je eet smakelijk open en dicht was dicht… En ook een
heb gewenst.
brede halsband, ook afsluitbaar…
Na het eitje drinkt je koffie en snijd een
nog warm croissants open war je dik
Op de grond stond een doos, iets groter
boter op doet wat smelt door de warmte. dan een schoenendoos… ze tilde ‘m op
Daarna een dikke laag verse aardbeien
en haalde het deksel er vanaf…Je ogen
jam. Moet jij niet? Vraag je… Nee, ik heb al werden wat groter en je hart maakte een
wat gehad toen ik het aan het klaarmaken sprongetje. Er zaten schoenen in, mooie
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schoenen met een enkelband… Je
bewonderde ze en tot je schrik zag je dat
ook deze schoenen bijzonder waren, de
enkelband was voorzien van twee
hangslotjes per schoen…!
Eenmaal aan en gesloten was het
volstrekt onmogelijk om ze uit te doen!
Door de plateauzool was de hak hoogte
redelijk, zo’n 4 cm. Maar toch… even
uitschoppen was er niet meer bij!
Je ging naar de douche… je lijf was
opgewonden geraakt van al dat spul wat
voor je klaar lag!
Snel nam je een douche en scheerde
jezelf.
Nadat je ook wat was opgemaakt begon
je aan te kleden, eerst je kousen, toen het
leren rokje wat ruim boven de knie was,
maar nou ook weer niet super kort,
tevergeefs zocht je een slipje… dat was er
niet… zuchtend deed je de rits van de rok
dicht en deed je de bh om...
Daarna de halsband en de polsbanden.
Je pakte een hangslotje en deed dat door
de bestemde opening van je halsband..
met een droge klik viel het slotje dicht en
was er geen ontkomen meer aan… Niet
veel later waren ook je polsbanden
gesloten en konden die ook niet meer af
zonder sleutel…
Je keek naar je schoenen…Je linkervoet
gleed er in en je ging staan, de pasvorm
was prima…ook je rechtervoet verdween
in de schoen..even liep je er op zonder de
banden vast te maken, ze slikte niet uit..
Je nam plaats op de rand van het bed en
sloot de enkelbanden om je enkels weer
liep je een stukje en je moest toegeven
dat ze comfortabel zaten.. Er zat niks
anders op… met een diepe zucht pakte je
de hangslotjes en deed je enkelbandjes
op slot… Een droge ‘klik’ was alles wat je
hoorde… Je wist dat je daarna van mij
afhankelijk was om ze weer te mogen
uitdoen…
En dat kon best wel eens lang duren….
Je ging voor de passpiegel staan en
bekeek jezelf… je moest toegeven dat je
spiegelbeeld er aantrekkelijk uitzag…
Zolang je maar niet naar buiten hoefde
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zo… Maar het vakantiehuis was erg
afgezonderd en er was geen mens in de
wijde omtrek te bekennen. En het
dichtstbijzijnde dorp was met de auto 20
minuten rijden…
Na een laatste blik in de spiegel ging je
naar beneden en in de hal klikte je haken
op de plavuizen vloer..
Zachtjes duwde je de deur van de kamer
open…
Ik stond midden in de kamer en was met
me gezicht naar de deur gekeerd.
Zodra je er door kwam zag je de hoeken
van mijn mond zich krullen, het was
minimaal, maar onmiskenbaar..
Je liep de kamer in en ik hief me hand op
om je tegen te houden, je stopte abrupt..
Op een paar meter van mij af..
Je zag aan me ogen dat ik je van top to
teen en weer terug aan het opnemen
was…Ik maakte een gebaar met mijn
hand ten teken dat je moest omdraaien,
Langzaam, als een mannequin deed je
dat… Heel zachtjes rinkelde de slotjes van
je schoenen in hun gespen..
Je voelde je trots… Ondanks dat je er zo
bij liep, maar je wist dat het mijn
goedkeuring had, meer dan dat zelf..
En je was trots om je zo voor je Meester te
mogen, nee, te moeten kleden…Hij was
trots op je… jij zijn slavin… ook dat
maakte je trots…
De kriebel in je buik werdt heviger, je kutje
beroerde zich ook… er gebeurde niks…
maar gewoon de sfeer was voldoende…
er werd geen woord gewisseld…Op de
achtergrond was muziek hoorbaar van
Enigma, jouw favoriete nummer… De
geur van de haard drong weer door tot je
neus… je gedachte gingen weer naar de
avond daarvoor… het openhaard hout
wat knetterde, de kaarsen en wat er
allemaal gebeurde…
Je werd nat, je kon er niks aan doen.. maar
het was gewoon zo…Je keek naar mijn
kruis, ook daar was je verschijning niet
ongeroerd gebleven… duidelijk was de
bult zichtbaar… en ik deed geen moeite
om dat te verbergen… langzaam zetten
ik de mok van de koffie op tafel neer..
Je bent prachtig zo… mijn stem klonk
warm, gloedvol.. Je was blij dat te horen

en rechte je rug nog wat meer opdat je
borsten nog wat meer vooruit staken in
de kleine BH…
Ik wenkte je… langzaam liep je op me toe,
je hakken verdwenen in het zachte tapijt
op de grond.. onhoorbaar kwam je
dichter bij, onze ogen lieten elkaar niet
los…
Vaag wedr je bewust van een andere geur
dan die van hout en haard… mijn
aftershave vulde nu aangenaam je
neusgaten, subtiel… niet overdadig…
langzaam hief je hoofd op toen je op
ongeveer 20 cm was genaderd…ik sloeg
een arm om je heen en trok je tegen me
aan…Onze monden vonden elkaar en
een heftige tongzoen volgde..Je tepels
werden hard en priemde bij mij in de
borst.. je voelde de stof van mijn
overhemd en het schuurde zachtjes langs
je tepels… Je voelde ook mijn tepels.. ook
die waren hard geworden… je drukte je
onderlichaam bevallig tegen het mijne
aan en je voelde mijn erectie..
Ik liet je los… keek je aan, mijn ogen
gloeide..
Jouw lijf hunkerde…
Dat ontging me niet en keek je diep inde
ogen aan…Zonder wat te zeggen zakte je
langzaam door je knieën, tot je op mijn
heuphoogte was.
Aarzelend maakte je aanstalten om mijn
broek los te maken, wachtend op een
reprimande, maar die kwam niet.
Duidelijk zichtbaar in mijn broek was de
harde paal, ook ik was geil. Langzaam
maakte je de riem los en de knoop om
even later tergend langzaam de rist naar
beneden te trekken.
Ik droeg daaronder een leren slip, de geur
van warm leer kwam je tegemoet en,
heerlijk die lucht alleen al… Mijn pik stak
door een opening, alsmede mijn ballen.
Meer had je niet nodig, de rest bleef
heerlijk achter die fraaie leren slip.
Ik stapte uit mijn broek die inmiddels op
mijn enkels lag en schoof ‘m op een
hoopje voor je opdat je met je knieën niet
op de koude vloer hoefde gaan zitten.
Ik reikte je een condoom verpakking aan,
behendig maakte je die open en deed het
condoom om mijn stijve lul.

We hadden afgesproken na de vakantie
ons te laten testen op soa’s zodat we die
niet meer nodig hadden. Maar nu was het
nog niet zover.
Je vond het niet echt lekker, zo’n lul met
rubber, maar kon het wel waarderen.
Langzaam sloot je mond zich om mijn
harde lul en begon je met je tong ‘m te
bewerken, voorzichtig langs de schacht
naar de eikel. Ik ben besneden, dus je hebt
geen last van de voorhuid en het puntje
van je tong vind de onderkant van mijn
eikel bij het toompje.
Mijn reactie blijft niet uit, ga duidelijk
zwaarder ademen, zachtjes zet je je
tanden net achter de eikel en draait kleine
rondjes met je mond.
Je gaat door en uiteindelijk grijp ik je bij
de haren en hou je hoofd stevig vast
terwijl ik je nu stevig begin te neuken in je
mond. Diep dringt mijn lul je mond
binnen. Je waakt er voor dat ik niet te diep
ga om kokhalzen te vermijden.
Je lippen zijn strak gesloten om mijn lul en
ik begin steeds heftiger te reageren, je
voelt hoe mijn lul begint te kloppen en je
weet dat mijn hoogtepunt niet al te ver
weg meer is.
Plotseling stop je en trek je hoofd terug,
net voordat ik klaar zou komen. Ik grom,
maar ondertussen heb je me ballen
gevonden en ga je daar mee aan de gang.
Helpen doet het niet, ik blijf bloedgeil en
plagerig neem je mijn eikel weer in je
mond om ‘m vervolgens met je tanden
vast te houden. Zodoende kan ik niet diep
in je keel klaarkomen. Je voelt hoe het geil
zich een weg naar buiten werkt en me lul
verlaat. Plagerig ga je met je tong langs de
supergevoelige eikel totdat ik me
terugtrek.
Je kijkt me aan, nog steeds op je knieën.
Met een brede grijns om je mond. Ik kijk je
ook aan, en zeg, zo, had ik je toestemming
gegeven om dat te doen?
Je zwijgt…., nee Meester, zeg je
uiteindelijk. Je wist dat ik het er niet bij
zou laten, ongevraagd je Meester
klaarmaken stond altijd gelijk met straf,
maar dat vond je helemaal niet erg, was
het je meestal ook om te doen… En als die
het niet wilde stond die het toch ook niet
toe? Of wel soms?
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Ik trok je aan je halsband omhoog en
kuste je vol op de mond met een heerlijke
tongzoen.
Naar beneden, commandeerde ik en
wacht daar!
Ik ging naar de badkamer om me te
verschonen en te wassen. Jij ging naar de
kelder en naar de verborgen kamer.
Daar, midden in de kamer ging je met je
rug naar de deur staan, deed je benen
wijd en je handen achter in je nek en
ellebogen naar buiten.
Wachtend op de dingen die gingen
komen…
Je hoorde mijn zware voetstappen
dichterbij komen, je keek niet om. Er
gebeurde een tijdje niks, Je begon je af te
vragen of ik er wel was…
Ineens werd je gewaar van mijn warmte
achter je, ik raakte je net niet aan, maar je
voelde mijn lichaamswarmte. En kleine
rilling ging door je lijf….Je sloot je ogen…
Ineens waren daar mijn warme handen,
eerst op je schouders, toen langzaam naar
beneden, om je middel en daarvandaan
weer omhoog naar je borsten.
Ik pakte ze vast en begon ze zachtjes te
kneden, te masseren, je tepels rolde door
mijn vingers en je begon zachtjes te
zuchten… Lekker, sletje? Fluisterde ik in je
oor. Hhhmmm, was je reactie.
Onverwacht kneep ik hard in je rechter
tepel, Au…! Je had onmiddellijk spijt van
je reactie…
Ik hield de tepel vast en kneep nog wat
harder, nu verbeet je je en zetten je kaken
op elkaar en kneep je ogen dicht.
Ik liet los. Een kleine zucht ontsnapte aan
je lippen.
Wat is er teefje, zijn je tepels wat aan de
gevoelige kant vandaag…? Dat was
vragen naar de bekende weg, je was geil
dus je tepels extra gevoelig.
Je hield je groot, Nee, Meester. Ik schrok
alleen even… Hmhm.
Oké, was even bang dat ik vandaag wat
voorlichter met je moest zijn. Shit…! Daar
had je nou weer niet op gerekend!
Doe je armen naar voren. Je deed wat je
werd gevraagd en ik maakte de
polsboeien aan elkaar vast.
Een touw wat vanaf het plafond kwam

maakte ik vast aan je boeien en trok je
armen omhoog.
Daarna moest je je benen spreiden. Je
schoenen gingen uit, nadat ik de
sleuteltjes van de slotjes uit een laatje van
ee bureau had gehaald, om het staan wat
te vergemakkelijken. Je kreeg nu
enkelboeien om, ook afsluitbaar. De
enkelboeien werden met een korte
ketting vastgemaakt aan ringen die in de
vloer waren verzonken. Je stond
behoorlijk wijdbeens en ik ging voor je
staan om je te bewonderen. Het beviel me
wel wat ik zag.
Je borsten priemde parmantig vooruit en
met elke ademtocht zetten ze wat uit en
krompen weer ineen. Je tepels waren
hard en je kutje was vochtig.
Je kon geen kant uit en ik stond je te
bekijken of je een stuk handelswaar was.
Je probeerde dat te compenseren door
me brutaal aan te kijken.. De reactie
daarop was te verwachten…Ik deed je
een blinddoek voor, nu zag je helemaal
niks meer…
…shit dacht je bij je eigen… je had in
zoverre een hekel aan een blinddoek dat
je nu helemaal niet kon zien wat er te
gebeuren stond en je moest afwachten..
En los daarvan werd je op je eigen terug
geworpen en dat maakte de beleving van
wat je onderging alleen nog heviger…
Hoe lang stond je daar zo, je had geen
idee, alle besef van tijd was weg, er
gebeurde niks… Je wist dat ik er was, je
hoorde me ademhaling, voetstappen. Je
verlangen na meer, maar er gebeurde
niks, wat was die aan het doen? Wat was
die van plan? Je oren registreerde elk
geluid… maar niks verried enige
activiteit..
Mond open, klonk het ineens, gedwee
deed je je mond open, verder! Je voelde
hoe een ring-gag achter je tanden werden
gezet en achter je hoofd werd
vastgemaakt. Het was een harnas.. er
volgende nog meer riempjes die er voor
zorgde dat de ring goed op zijn plaats
bleef…
Nu was het onmogelijk om je kaken te
sluiten en om nog iets verstaanbaars te
uiten.
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Je hoorde het gerammel van kettingen.
Aan beide zijde van je lichaam. Ineens
voelde je wat zachts tegen je heupen, net
onder je middel, het was een soort balk
die je voor je buik kreeg.
Je handen zakte weer naar beneden toen
ik het touw liet vieren.
Voorover, klok het commando, je deed
het en voelde dat de balk was bekleed
met zacht materiaal. Je armen werden van
je lichaam getrokken, je moest wel mee
met je bovenlijf, maar de balk belette dat
je voorover viel. Je merkte dat je kontje
zich parmantig omhoog verhief naarmate
het touw strak werd getrokken.
Het rokje had een doorlopende rits… Niet
veel later was het leer om je heupen
verdwenen en hing je naakt op je BH en
boeien na, daar ten toon..
Oeff…., zo waren je openingen wel erg
toegankelijk!
Het touw werd vastgezet aan een andere
ring in de grond. Je borsten hingen nu vrij
in de lucht. J e BH had geen functie
meer…en deed ik bij je af…Ik speelde
met je borsten en begon een
borstbondage aan te leggen met touw. Ik
trok alles strak aan en je bosten stonden in
no-time helemaal strak! Niks geen
gebungel meer… je voelde hoe ik je tepel
beetpakte en tussen me vingers rolde en
uittrok gevolgd door een tepelklem,
Aaagrrrr dat deed zeer… niet veel later
was ook je andere tepel aan de buurt.
Ook hing ik er kleine belletje aan, als je
bewoog klingelde die zachtjes…
Je begon te kwijlen, door de gag was je
niet in staat om het allemaal door te
slikken. Shit.. ook dat nog, Gho, sta je nu al
te lekken, geile teef? Reageerde ik.
Je voelde hoe het bloed je naar de
wangen steeg en je begon te blozen…
ook dat nog dacht je bij jezelf…
Dat belooft wat…Mijn handen lagen op
je billen en je voelde hoe ik langzaam
richting je kutje ging… het koste me geen
enkele moeite om binnen te dringen, je
was al behoorlijk geil…
Ik vingerde je even, je kon niet stil blijven
staan en de belletjes rinkelde zachtjes.
Plotseling pakte ik je bij je haar beet en
trok je hoofd naar achter. Je voelde hoe ik

mijn harde pik weer in je mond deed,
weer de smaak van rubber, nu kon je niet
je tanden gebruiken, de ring belette dat.
Nou, da’s ook niks hoorde je me zeggen,
dat is me veel te wijd, dat doet me niks…
je voelde hoe je nog meer bloosde… je
deed nog je best om met je tong wat te
doen. Ja, doe dan ook die ring niet in
dacht je nog…
Met mijn harde lul sloeg ik je in het
gezicht, je voelde mijn eikel op je wangen,
archhhh, graag wilde je ‘m in je mond,
maar je kon niks doen….
Niet veel later voelde je hoe ik je
kontgaatje insmeerde met iets kouds, nee
he! Niet in me kont! Maar je kon niks
zeggen laat staan wat doen…De boeien
belette je elk verweer, je stond muurvast
en kon geen kant op.
Je voelde wat hards tegen je sterretje,
ver… dat was niet mijn pik! Nee het was
een anaalplug, langzaam verdween die
beetje bij beetje in je kontje. Je had het
gevoel dat je uitscheurde!, probeerde zo
goed mogelijk te ontspannen, ineens was
het dikste gedeelte je sluitspier voorbij en
gleed het laatste stukje soepel naar
binnen.
Arrrch…. Je kon maar moeilijk wennen
aan dat gevoel daar gevuld te zijn. De pijn
ging langzaam over in een drukkend
gevoel, een gevoel van goed gevuld..Je
had niet echt een hekel aan ’t gevoel maar
was telkens weer wennen en vreemd.
Ik zette een paal voor je neer waarop een
dildo was bevestigd, het was een forse,
zwarte natuurgetrouwe pik.
Met een valse glimlach plaatse ik ‘m onder
je mond en schoof de stang naar boven
zodat die langzaam je mond
binnendrong, je moest je hoofd bijna
maximaal naar achteren bewegen omdat
die ook in je keel kwam.
Zo, slet van me, ga die maar eens lekker
pijpen voor me! Ik ging weer achter je
staan en begon met een zachte zweep je
kont te bewerken. Niet veel later was die
helemaal licht roze en heel gevoelig.
Ondertussen pijpte je die kunstlul, je had
liever de echte, maar wist dat je er niks aan
kon doen…Protesteren zou eerder een
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averechts gevolg hebben en los daarvan
door die ring in je mond kon je nog geen
woord uitbrengen.
Ik streelde je kont met mijn handen en je
kreunde zachtjes, onderwijl zo goed
mogelijk die dildo pijpend…
Met mijn vlakke hand sloeg ik je op je
billen, het kletste lekker en je gevoelige
huid werd nog gevoeliger. En je kutje
werd natter…
Ineens voelde je mij harde pik tegen je
kontje, met mijn eikel streelde ik je
gevoelige huid…
Niet veel later ramde ik mijn loeiharde pik
diep in je kutje, je was er niet op bedacht
en schrok, de belletjes rinkelde weer.
Mijn handen hielden je stevig vast bij de
heupen, dat was eigenlijk helemaal niet
nodig want je kon geen kant op…
Ochh, nu was je in al je openingen gevuld,
O, dat was geil! Met lange stoten neukte ik
je.
Met elke stoot drukte ik ook tegen de
anaalplug, zodat die telkens een klein
beetje dieper kwam en jij ‘m weer terug
duwde. Zo voelde het net of je door twee
lullen werd geneukt.
O ja! Ga door dacht je bij jezelf… En dat
deed ik, Wat voelde dat geil! Die plug in je
kont, die pik in je mond en mijn pik in je
kut! Oooo, aaahhhhh.. je kreunde voor
zover de gag dat toeliet en ook die grote
kunstlul in je mond..
Je hield het niet meer en je kon ook niet
om toestemming vragen of je mocht
klaarkomen!
Je probeerde het uit te stellen, tevergeefs,
een warme gloed trok door je buik, je
spieren spande maximaal aan… Oooo,
ja!!! Een daverend orgasme doortrok je lijf.
En twee tellen later voelde je ook hoe ik
klaar kwam…. Maar je was je er
nauwelijks van bewust….

zacht, had je toestemming om klaar te
komen?
Je schudde zo goed als het ging je hoofd.
Waarom kwam je dan?
Je deed er het zwijgen toe, niks van wat je
zou zeggen zou bijdrage aan het feit dat
het was gebeurd.
Zo, je weet het niet eens? Weer zweeg
je…
Nou, dan moet ik passende maatregelen
nemen vrees ik! Een sletje die zo geil is kan
ik niet alleen laten als ik zo boodschappen
ga doen!
Nou, dan ga ik toch mee? Dacht je bij
jezelf.
Maar je moet die rommel straks opruimen
dus kan je niet mee.
Ik maakte je handen los van de vloer en
maakte ze weer vast aan het plafond.
Met een snelle beweging trok ik de
but-plug uit je kontje en gooide ‘m in een
emmer met dettol.
Ook haalde ik de klemmetjes van je
tepels, aaaauuuu.. dat deed verrekte
zeer… je gezicht vertrok, maar je zei
niks… Ik hield je tepels vast en kneep er
zachtjes is om de terugkeer van het bloed
en de daarmee gaande pijn wat te
verzachten.
Na het verwijderen van de ringgag gaf ik
je een glas water om met kleine slokjes je
droge mond weer wat op orde te laten
komen, moest het glas wel vasthouden
want jij kon je handen nog niet
gebruiken..

Daarna sloeg ik me armen om je heen en
hield je stevig vast en streelde je zachtjes
door je haren en over je rug. Ik liet je
handen zakken en maakte de polsboeien
los. Ook de kettingen van je enkels
maakte ik los en hield je daarna weer
liefdevol vast. Je stond nog wat onzeker
Snel liet ik de paal zakken en haalde de
op je benen en ik begeleide je naar een
dildo uit je mond, kwijl liep nu uit je mond, bed in de hoek van de kamer en legde je
evenals het geil dat langzaam langs je
er voorzichtig op en dekte je toe.
benen naar beneden droop… Je voelde je Zo kon je langzaam bijkomen, de
heerlijk.
blinddoek had je nog om, maar dat
Ik maakte de gag los en kwam met mijn
deerde je niet.
hoofd dicht bij dat van jou, trok je aan je
Na zo’n twintig minuten haalde ik je
haren naar achter. Geile sloerie, zei ik
blinddoek weg en keek je even aan, je
30
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De polsboeien en enkelboeien
verwijderde ik. Je voelde je helemaal
loom worden, ik masseerde je door. Niet
gek veel later werd je overmand door de
slaap en viel je weg in een diepe
droomloze slaap…
Wordt vervolgd.

Plattegrond IJmuiden

glimlachte. Ik had een emmertje warm
water bij me een washandje en
handdoeken. Ik begon je te wassen en af
te drogen waarna je op je buik mocht
gaan liggen en ik warme massage olie op
je rug deed en je begon te masseren, eerst
je schouders en zo langzaam naar
beneden en dan weer naar boven.
Ook je billen vergat ik niet, maar daar
smeerde ik een homeopathische gelei op
die de brand van de huid wat verzachte
en verkoeling gaf.
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Groepen nieuws
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
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.

Beste Zwolle bezoekers,
Helaas moeten we melden dat op 22
Maart 2015 definitief het doek valt voor
de AG-Zwolle. Die dag zal onze
allerlaatste bijeenkomst zijn in het ons zo
vertrouwde pand in Zwolle.
Het pand wordt, zoals al bij velen bekend,
verbouwd en de openings- en
sluitingstijden worden veranderd. Door
32

deze veranderingen is er na de
verbouwing helaas geen ruimte meer
voor onze VSSM bijeenkomsten.
Wij vinden dit heel jammer want we
hebben 13,5 jaar met heel veel plezier
gebruik gemaakt van deze mooie ruime
locatie.
Gelukkig is er ook goed nieuws want we
starten in April met een nieuwe locatie in
Dedemsvaart. Hier kunnen jullie ons met
ingang van 26 April elke vierde zondag
van de maand van 14.00 tot 19.00 uur
vinden. Het pand is wel wat kleiner dan
Zwolle, maar zeker niet minder gezellig.
Bovendien zijn er in dit pand weer nieuwe
mogelijkheden, zoals een ruime
badkamer waar leuk met water gespeeld
kan worden.
Gezien de beperkte ruimte in
Dedemsvaart zullen we helaas met
inschrijvingen moeten werken, want er
mogen op last van de brandweer niet
meer dan 55 personen in het pand.
Inschrijven werkt als volgt: 2 weken voor
de geplande bijeenkomst kun je je
inschrijven (dit kan voor meerdere
personen tegelijk) d.m.v. een email naar:
info@vssm.eu of door te bellen met onze
infofoon: 06 19217993.
Bij aanmmelding ontvang je een
reserveringsnummer, dit nummer is je
toegangscode. Zonder deze
toegangscode kom je niet verder dan
onze portier. Wanneer de lijst vol is wordt
je op de reservelijst geplaatst voor het
geval iemand afzegt. Vrijkomende
plaatsen worden aangevuld uit deze
reservelijst. De inschrijvingen worden op
basis van binnenkomst verwerkt, dus
wees er op tijd bij.
Als aanvulling hierop doen we dan ook
het dringende verzoek om je tijdig af te
melden wanneer je niet kunt komen. In
dat geval kunnen we iemand van de
reservelijst erg blij maken.
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AG-’t Zwarte Pad
Club Sabayland,
Stegerensallee 28
7701 PL Dedemsvaart
Team (nu nog) AG-Zwolle

Plattegrond Dedemsvaart

We hopen jullie allen nog eenmaal te
mogen begroeten op onze oude
vertrouwde locatie in Zwolle. Dit zal een
dag worden met een dubbel gevoel.
Enerzijds sluit na 13,5 jaar de locatie
Zwolle anderzijds vieren we deze dag het
45 jarig bestaan van de VSSM. We gaan er

geen groot feest van maken, dat bewaren
we voor het 50 jarig jubileum, maar ook
een klein feest is niet compleet zonder
taart.
Ons nieuwe onderkomen is met ingang
van 26 April:

Foto ‘club Sabayland

De verandering van locatie houd ook in
dat we niet verder gaan onder de naam
AG-Zwolle. Vanaf April kun je onze
bijeenkomsten vinden onder de naam
AG-’t Zwarte Pad.
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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.

34

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

Het pand beschik over een invalide
ingang, alleen voor de kelders moet men
met de trap naar beneden.

WAC / Voorlichting

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

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
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op de WAC kunt u tegen geringen
betaling zelf u eigen lederen kleding en
speelmaterialen maken onder
deskundige begeleiding van Cathy.
Allerlei soorten leer en beslag is aanwezig
en ook diverse voorbeelden hangen in de
ruimte.
Wat is er leuker dan je eigen boeien of
collar maken.

Voorlichting / praatgroep
Wilt u eens rustig praten met soort
genoten, of wilt u informatie over BDSM
dan kan dit in het Roze huis.
Er liggen diverse folders en informatie van
diverse andere bdsm bijeenkomsten.

Plattegrond Nijmegen

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
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FotoFree sharing
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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
gehouden. Maar nu is het dus tijd voor
een nieuwe uitdaging! En die hebben we
gevonden in de luxe, zeer goed
aangeschreven, parenclub: Devils and
Angels in Susteren. Deze locatie geeft ons
de mogelijkheid om door te groeien! We
hoeven voorlopig niet meer met
inschrijvingen te gaan werken.
We hebben straks de beschikking over
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!
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

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

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

koningstunnel rechtdoor --> tweede
verkeerslicht (voor het viaduct!) rechts -->
na 10 meter gelijk links en rechts onder
het viaduct blijven --> parkeren --> schuin
aan de overkant hoekpand nr. 113.
Parkeren voor de deur kost €1,70 per uur
en er kan alleen worden betaald met een
pinpas. Als je gratis wilt parkeren kan dat
ook maar dan moet iets verder worden
gelopen.

Foto AG Den Haag

Vanaf Wassenaar/Voorschoten
(& eventueel A’dam):
(A44 --) N44 richting Den Haag -->
HELEMAAL uitrijden tot de T splitsing met
verkeerslichten --> links --> door de

38
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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
SM Dungeon Park 118........................................8
leo Goetstouwers % ...........................................17
WAC-groep.........................................................18
Mince % .............................................................. 22
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

Man zoekt:

Weledele en zeer strenge mevrouw.
Spoedig hoop ik vooru te staan, klaar voor
inspectie!
U bent streng, maar u moet weten dat ik
niets liever wil dan onderdanig zijn
Belt u a.u.b. 0625290508
Ik denk aan afzeiken, slaan en .... lekker
van achteren, u ook
Groet
R d. T

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

3
5
6
11
11
13
15
18
20
25
26

PLAATS

Haarlem
Amsterdam
Amsterdam
Antwerpen (B)
Oostham (B)
Amsterdam
Rucphen
Amsterdam
Amsterdam
Antwerpen (B)
Eindhoven

TIJD

20.00
15.00
20.00
21.00
20.00
20.00
17.00
14.00
20.00
21.00
18.00

				

DATUM

2
3
4
9
9
11
16
18
20
21
23
25
31

PLAATS

Den Haag
Amsterdam
Amsterdam
Antwerpen (B)
Oostham (B)
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Rucphen
Antwerpen (B)
Antwerpen (B)
Amsterdam
Eindhoven

TIJD

20.00
15.00
20.00
21.00
20.00
20.00
14.00
20.00
17.00
13.00
21.00
20.00
18.00

INFO

NVSH, ESM (Eervol spelen met macht)
Sameplace, BDSM Pure
Sameplace, Men Only
Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
Parenclub 78, Cuckold party
Sameplace, Men Only
Mistique SM and Kinky party
Jongerenfeest
Sameplace, Men Only
Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
Taboo Club Rouge

mei

INFO

Jongerenfeest
Sameplace, BDSM Pure
Sameplace, Men Only
Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
Parenclub 78, Cuckold party
Sameplace, Men Only
Samarium Jongerenfeest
Sameplace, Men Only
Mistique SM and Kinky party
Fetish Café, Doornroosje nounfuif
Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
Sameplace, Men Only
Taboo Club Rouge

					
DATUM

2
5
7
8
13
15
17
18
20
22
27
29

PLAATS

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

TIJD

20.00
20.00
15.00
20.00
21.00
20.00
17.00
13.00
14.00
20.00
21.00
20.00

april

INFO

juni

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

Inhoud:
fotoimpressie en interview met fetisj
performer
Gaelle Lagalle
Lekkage - verhaal Rubberstel
He consult vrouw passief verhaal Iris
How Bizarre - nieuwsrubriek met o.a. 25
edities
Dominatrix, B.I.T.C.H., 13 jarig jubileum
Showboat, Fetish Evolution preview,
Geman Fetish Bal en nieuws over
Meesteressen en SMclubs in binnen en
buitenland
Herprogrammeren - verhaal door nickje
Contact met SM - contactrubrieK

Omslag:
fetisj model
Dani Divn
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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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FotoFree sharing
KERFSTOK NR.1 maart - april - mei 2015 | VSSM VERENIGINGSNIEUWS

43

