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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 contact-  
en 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 SM- 
attributen kunt maken. 

VSSM-activiteiten vind je in de  
volgende steden 
Amersfoort, Den Haag,  Sittard en Zwolle. 
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 vol-
doende 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 leden- 
kaarten, één woonadres, één Kerfstok) kost 
per jaar € 99 (Europa € 103. 
Een parenlidmaatschap zonder Kerfstok 
kost € 97
Kortingslidmaatschap en lidmaatschap 
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 
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 VSSM-
website 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 ING 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 3 2014

Groepennieuws, aankondigingen voor 
activiteiten, kopij én foto’s voor Kerfstok, 
zijn zéér welkom!

Kopij voor Kerfstok 1 mrt - apr - mei 
ontvangen wij graag tot 12 feb 2015 op 
kerfstok@vssm.eu 

Colofon

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 
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van de bestuurstafel
Het loopt soms anders
 
In elke vereniging gebeurt er van alles. Leuke en stimulerende zaken worden soms even 
ingehaald door dingen die op persoonlijk vlak of binnen de vereniging rake klappen 
uitdelen.
Zo hebben de leden die Fetlife volgen kunnen vernemen dat een van de leden ernstig 
ziek is. Dat heeft voor haar en haar gezin, maar ook voor de vele vrienden een enorme 
impact. De wijze echter waarop zij omgaat met alles wat haar gebeurt, stimuleert 
anderen om gewoon door te gaan met alles en er misschien zelfs nog een extra stukje 
inzet voor te leveren, want….. van het leven moet je genieten zolang het kan. 
Wij wensen haar en haar gezin veel sterkte toe. Dit geldt natuurlijk ook voor andere 
leden van onze vereniging waar wij misschien niet van weten wat er aan pijn en leed 
speelt. Laten wij als vereniging om hen heen staan en zo bindend werken
 
Ook binnen de vereniging beleven wij toppen en dalen. Waar de coördinatoren en 
medewerkers van de ene groep het werk haast niet aankunnen door de hoeveelheid 
bezoekers voelen andere coördinatoren zich onmachtig door de (hopelijk tijdelijke) 
terug loop van de bezoekersaantallen. Het is dan moeilijk je elke keer weer opnieuw te 
motiveren maar soms, zo maar onverwacht, kan het weer aantrekken. Houd de moed er 
in en houd de sfeer goed! Dan heb je in elk geval zelf plezier en de uitstraling kan soms 
kleine wonderen verrichten.
 
Groeten en geniet van de dingen als het maar even kan. 
Ruud
voorzitter
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*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 

j a n u a r i
 DATUM PLAATS TIJD INFO
 
 11 Amersfoort 14.00-19.00 Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
 17 Den Haag 20.00-02.00 AG Den Haag 
  20 Amersfoort 15.00-20.00 Berghut, algemeen 
 -   25 Amersfoort 15.00-20.00 Berghut, Powerparty, homogroep
 25 Zwolle 15.00-20.00 Adres via Infofoon, algemeen + WAC
 
 

f e b r u a r i
 DATUM PLAATS TIJD INFO

 1 Amersfoort 14.00-19.00 Berghut, Powerparty, Unlimited
 8 Amersfoort 14.00-19.00 Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
 15 Amersfoort 15.00-20.00 Berghut, algemeen
 21 Den Haag 20.00-02.00 AG Den Haag
 -   22 Amersfoort 15.00-20.00 Berghut, Powerparty, homogroep
 22 Zwolle 15.00-20.00 Adres via Infofoon, algemeen + WAC

 m a a r t
 DATUM PLAATS TIJD INFO

 10 Amersfoort 14.00-20.00 Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
 21 Den Haag 20.00-02.00 AG Den Haag
 15 Amersfoort 15.00-20.00 Berghut, algemeen 
 22 Amersfoort 15.00-20.00 Berghut, Powerparty, homogroep
 22 Zwolle 15.00-20.00 Adres via Infofoon, algemeen + WAC

Voor de actuele agenda verwijzen we u naar onze website www.vssm.eu

VSSM-agenda
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Herinneringen van slavin Ilse             OUVERTURE 

Terugkijkend op mijn woelig leven, wil ik 
u een paar van mijn heftigste seksuele 
belevenissen niet onthouden.  U moet 
weten dat ik inmiddels 63 jaar ben en als 
bi-seksueel van vele walletjes heb 
gegeten. 

Als jongen had ik al een sterke voorkeur 
voor meisjesbenen, vooral als die 
gestoken waren in ‘maillots’, wat later 
overging in nylonkousen en weer later in 
panty’s. Ook was ik al vroeg in de ban van 
de  sexy damesschoen, met name de 
pump: sierlijk, strak en met een hak. Maar 
die latente seksuele voorkeuren 
realiseerde ik me als kind jarenlang niet. 
Pas achteraf bedenk ik welke signalen er 
al vroeg in mij afgingen. 

Het was gewoon en vooral spannend om 
met meisjes te flirten, dat ik ‘verkering’ 
kreeg en met ze knuffelde. Maar vooral 
als ze een sexy brede riem droegen of 
hoge laarzen, hotpants, minrokjes en 
mini-jurkjes, dan vond ik ze extra 
aantrekkelijk. En vooral: nylonkousen!

Met mijn eerste grote liefde beleefde ik 
het wederzijdse genot van de puberale 
seks. Zij droeg eind jaren zestig hotpants 
en nylonkousen, en op mijn verzoek ook 
laarzen. Ik kwam veelvuldig klaar op of in 
haar opwindende kleding. Zeker toen we 
merkten dat ook zij het opwindend vond 
om te worden vastgebonden, ging een 
lokkende wereld van intens genot voor 
ons open. Ik bond haar met riemen en 
touwen vast en liet mij door haar oraal 
bevredigen: de eerste vrouw die mijn 
sperma doorslikte, terwijl zij 
vastgebonden mij eerst langdurig met 
de mond had verwend. Het waren 
goddelijke sensaties. 

Maar ook meisjes hebben hun wil en 
wens, en dat ging niet altijd gelijk op met 
die van mij. Het liefst zou ik het mooie, 
geile poppetje permanent tot mijn 
beschikking hebben, om ermee te 
spelen zo vaak als ik wilde. En dan liefst 

lekker egoïstisch:  alleen maar doen wat IK 
wilde. Wat ZIJ wenste, was niet van 
belang. Zo ging dat dus niet lang goed.

In mijn jongensjaren had ik al een 
opmerkelijke voorliefde voor nylon 
ontwikkeld. Ik viste de oude nylonkousen 
van mijn moeder uit de vuilnisbak en trok 
die aan en kwam erin klaar. Het zachte, 
gladde gevoel om mijn benen beviel me 
prima, zeker ook als ik de pumps van mijn 
moeder erbij aantrok. Natuurlijk allemaal 
erg stiekem, kort en verboden, maar 
mede daardoor extra spannend.

Rond mijn puberteit ontdekte ik dat ik 
niet uitsluitend met meisjes bezig wilde 
zijn.
Hoewel ik in heel mijn leven nog nooit 
verliefd ben geweest op een man, 
ontdekte ik welke rol een man in mijn 
seksuele voorkeuren kon spelen. Als IK nu 
eens de rol op me nam van de 
uitdagende, willige en onderdanige 
vrouw, ‘slavin’, dan combineerde ik veel 
van mijn dromen: ik droeg zelf de geile 
kleertjes, waarmee ik mannen ophitste, 
die mij dus gretig en dwingend 
overmeesterden, vastbonden en 
gebruikten voor hun eigen genot. Met als 
toppunt: het oraal geneukt worden en 
hun sperma door te slikken….

Zo ontdekte ik dat ik twee erotische 
kanten in mij had, die ik steeds verder ben 
gaan ontwikkelen.
Naar vrouwen stelde ik me seksueel 
dominant op, naar mannen onderdanig. 
Bondage was iets dat ik al vroeg onder de 
knie kreeg, maar diep in mij voelde ik een 
grotere behoefte om zelf te worden 
vastgebonden, teneinde onmachtig en 
machteloos mijn Meester(s) alle genot te 
geven die hij zich via mij wenste te 
verschaffen. Zijn fiere, harde, erecte penis 
was het duidelijkste bewijs van zijn 
onbedwingbare wil om van mij te gaan 
genieten, of ik dat nou wel of niet wilde. 
Die prachtige genotsknots heeft mij, net 
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als veel vrouwe denk ik, betoverd en 
weerloos gemaakt. Ik was dan slechts een 
willoos middel, dat wel alle aandacht en 
zorg kreeg, maar voor wie het genot nooit 
door de Meester actief gezocht wordt. 
Haar genot bestaat uit het (be)dienen van 
haar Meester. 

In dat geheel paste dan ook niet dat mijn 
penis erbij werd betrokken. Ten eerste 
omdat een slavin nooit aandacht krijgt 
voor haar genot, maar vooral omdat mijn 
mannelijke delen niet pasten bij de rol 
van vrouwelijke slaaf. Dat zou voor mij 
veel verwarring geven, waarbij ik ook nog 
eens de concentratie voor de Meester 
deels opgaf voor de aandacht op mijn 
eigen genot. Dat kan natuurlijk niet. En 
dus heb ik mijn seksuele leven lang als 
‘travestiet’ nooit mijn kruis ontbloot, hoe 
zeer sommige Meesters daar ook mee 
wilden spelen. Voor mij was het niet te 
combineren en altijd hebben mijn 
Meesters dat gerespecteerd. 
Misschien ook wel, omdat zij zich nooit 
druk hoefden te maken of ik als hun slavin 
wel voldoende genoot. Of dat zij mij 
daarbij wilden stimuleren. Zij konden zich 
voortdurend en uitsluitend bezig houden 
met hun eigen genot en dat gaf natuurlijk 
een hevige intensiteit, zowel voor hen als 
voor mij: ik kon mij volledig overgeven 
aan de gerichtheid op het genot van de 
Meester(s). Iedereen tevreden. Nou ja, de 
Meester was na afloop heerlijk voldaan, 
maar ik als pijpslavin was dan niet 
voldaan, maar wel vol-gedaan. En dat gaf 
mij altijd een lekkere voldoening. Waren 
de Meesters weer weg, dan mocht ik 
mezelf bevredigen, mits ik wel altijd mijn 
eigen sperma oplikte. Ook dat heb ik al die 
jaren keurig gedaan en zo stroomt er 
meer sperma dan bloed door mijn aderen, 
denk ik.

Ik ben van nature een nogal onzeker 
mens, die graag het anderen zo goed 
mogelijk naar de zin wil maken. Ik heb een 
hekel aan ruzie en meningsverschillen, 
waardoor ik me snel terugtrek en 
wegcijfer, zodat anderen alle ruimte 
krijgen. Hierdoor zoek ik dus de 
bevestiging en de voldoening van mijn 

onbaatzuchtige instelling bij anderen. 
Een aardige opmerking, laat staan een 
compliment kunnen mij zeer raken. Op 
seksueel gebied zocht en vond ik mijn 
‘bestaansrecht’ graag bij mannen.

Het is voor mij heel ontspannend om mij 
volledig over te leveren aan mijn Meester 
of Meesters, die mij gebruiken voor hun 
eigen intense lusten. Omdat een 
betrouwbare Meester elke 
verantwoordelijkheid van mij overneemt, 
kan ik mij volledig overgeven aan de 
ontspanning, de toewijding en het genot. 
Ik weet uit ervaring dat mannen in het 
erotisch spel zeer gefascineerd zijn door 
de kleding van de vrouw die zij beminnen 
of bezitten. Geen man heeft een hekel aan 
nylonkousen of panty’s, aan naaldhakken 
en een leren minirokje. 
Als een vrouw -met mijn instelling- dat 
weet, dan is het dragen van die kleren die 
de Meester opwindend vindt, niet zozeer 
een hoerig gedrag als wel het meewerken 
aan een zo hoog mogelijk genot voor 
beiden. Ooit had ik een vriendin, die maar 
niet begreep waarom ik van haar 
verlangde dat zij tijdens het seksspel 
nylonkousen zou dragen. 
“Vind je mij dan niet sexy genoeg zó?” 
vroeg ze.
Ze had gelijk. Die relatie duurde dus maar 
kort. 

Ik mag mij van harte onderwerpen aan de 
seksuele wil van een man. In strakke 
getouwen machteloos gebonden, kan ik 
mij helemaal concentreren op wat de 
Meester van mij eist. Daarbij is mijn eigen 
genot geheel ondergeschikt aan dat van 
Hem, want alleen zo kunnen we beiden 
de intensiteit van het genot optimaal 
beleven. 
Een aangenaam bijkomend ‘voordeel’ is 
dat ik mijn leven lang al verzot ben op 
orale seks, pijpen dus, waardoor ik me al 
bij heel wat mannen erg geliefd heb 
gemaakt. Het is de fascinerende 
combinatie van twee tegenstrijdige 
componenten: het meest intieme deel 
van de man, zijn pik, krijgt de meest 
intense bevrediging door het meest 
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publieke deel van de vrouw: haar gezicht. 
Dat is mijns inziens waarom zo veel 
mannen er verzot op zijn om gepijpt te 
worden en hun zaad in de open 
vrouwenmond te spuiten: het ultieme 
bewijs van hun kracht en macht.

Ook het doorslikken van hun sperma heb 
ik altijd beleefd als een heerlijke sensatie, 
nadat ik eerst hun heerlijke mannenwijn 
mocht proeven; de wat ziltige zachte 
smaak van hun zaad bevalt me uitstekend 
en het doorslikken dus ook. Zijn 
levenssappen worden onderdeel van 
mijn lijf en leven en dat idee spreekt veel 
mannen natuurlijk sterk aan. 
Mannen ervaren het als het toppunt van 
hun macht en overwinning als de slavin 
hun sperma  volledig doorslikt. Nou, bij 
mij kwamen ze dus in allerlei opzichten 
zeer aan hun gerief!  

Zoals gezegd, zal ik u enkele ervaringen 
vertellen die ikzelf als heel intens en 
opwindend heb ervaren.
Nu ik wat ouder begin te worden, denk ik 
met veel genoegen terug aan al die uren 
van het heerlijke SM-spel met zo veel 
mannen met hun onweerstaanbare 
genotsknotsen.
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ontevreden worden, waardoor er 
natuurlijk een flinke straf zou volgen. 
Hoewel dat laatste me ook wel aantrok en 
opwond, wilde ik proberen de wil en wens 
van mijn onbekende Meester zo goed 
mogelijk uit te voeren. 
Over mijn nederige gedrag meldde hij dat 
“ik uiteraard precies en prompt moest 
doen wat mij opgedragen werd, dat ik 
nooit uit mezelf mocht spreken, dat ik 
geen vraag, wens of verzoek mocht doen, 
dat ik me volledig overleverde aan Hem, 
dat ik niet mocht mekkeren over de 
bondage die Hij op mij ging toepassen en 
dat ik te allen tijde bereid moest zijn om 
Zijn Sperma en dat van andere Meesters 
onvoorwaardelijk in mijn mond en keel 
gespoten te krijgen en door te slikken tot 
de allerlaatste Druppel.“
Dat alles stond mij zeer aan, dus had ik 
geen moeite het contractje dat hij me 
toezond, te tekenen. In een N.B. onderaan 
stond nog wel vermeld dat ik in geval ik 
echt de grens had bereikt, ik: ‘Stop!’ of 
‘Genade!’ zou roepen en dat de Meester 
dan ook daadwerkelijk zou stoppen.
Tenslotte is vertrouwen en het prompt en 
punctueel nakomen van afspraken, de 
basis voor de verhouding tussen Meester 
en slavin.
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De sfeer zat er vrijdagmiddag gelijk al 
goed in. Als organisatoren waren we nog 
maar net bezig om alle spullen uit de auto 
en aanhangwagen te halen toen de eerst 
gasten al arriveerden. Het fijne was dat ze 
ons gelijk meehielpen en dat al het eten 
en drinken zo in de koelkast stond. Tevens 
werden de spelmaterialen al in elkaar 
gezet. Dat beloofd vast wat voor de avond 
die komt!
Rond 4 uur kwamen er nog meer gasten 
dus samen lekker aan de thee en koffie na 
een uitgebreide begroeting. Deze keer 
geen nieuwe deelnemers maar veel 
bekenden dus het was net een reünie. Om 
6 uur stond het eten klaar en werd er 
heerlijk gegeten en zelfs gelijk 
erachteraan koffie gedronken. Zo samen 
bijkletsen was erg leuk maar er stond 
natuurlijk meer op het programma.
Rond half 9 was een ieder in zijn 
“spelkleding” en kon het grote feest 
beginnen. Veel stellen gingen samen aan 
de slag, ieder op zijn eigen wijze en met af 
en toe een helpende hand of kwinkslag 
naar elkaar. De sfeer was prima! Na een 
korte drinkpauze gingen velen ook nog 
voor een tweede ronde. Als afsluiting van 
de dag met elkaar nog aan de “borrel” met 
een lekker kaasje/worstje of tomaatje.
Zaterdag om 9 uur een heerlijk ontbijt 
verzorgd door onze eigen bakker. Daarna 
maakte we met een groot deel van de 
groep een pittige wandeling in de 
omgeving. Natuurlijk weer samen aan de 
koffie en met een gedeelte van de groep 
een visje eten. Dat is ook al bijna een 
traditie.
Daarna werd de massage-olie uit de 
tassen gehaald en volgden voor velen een 
fijn moment met vele handen op het lijf. 
In één woord geweldig.
Natuurlijk werd er ook weer gekookt en 
konden we weer genieten van een lekkere 
maaltijd. Daarna omkleden en koffie in de 
lounge. Al snel werden de speelspullen 
weer tevoorschijn gehaald voor een 
herhaling van de vorige dag. Alles verliep 
weer een fijne sfeer met tijd voor de 

partner en tijd voor elkaar. Weer een 
afsluitende borrel, dit keer met chips, 
nootjes en toast.
Zondag weer zo’n fijn ontbijtje. Lekker 
nagezeten aan tafel en toen moest er toch 
opgeruimd worden. Alle bedden weer 
afgehaald, spullen in de auto, 
spelmaterialen uit elkaar en in de 
aanhanger. Altijd een vervelend moment, 
maar we weten gelukkig zeker dat er 
volgend jaar weer een mooi weekend 
gaat komen! 
Natuurlijk nog even lekker aan de koffie 
en zo langzamerhand vertrekt iedereen 
huiswaarts.
Volgend jaar houden we dit weekend van 
6 tot en met 8 november, dus wil je in 
2015 mee, zet dit dan vast in je agenda!
 

Rest ons nog om iedereen te bedanken 
voor een geweldig weekend!
 

Elja

Het Northern Comfort Weekend van 2014.
Het was weer in één woord: fantastisch.

13



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   bxh 60,5x91,5 mm   25,00           22,50
Halve pagina   bxh 124x91,5 mm  50,00          45,00
Hele pagina      bxh 124x186 mm   75,00            67,50
Achterflap bezet   125,00     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 

www.vssm.eu
06 19217993

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

14



K E R F S T O K  N R . 3  d e c e m b e r  -  j a n u a r i  -  f e b r u a r i  |  V S S M  V E R E N I G I N G S N I E U W S

Vakantie in Frankrijk  deel 2

In de hoek van de spiegel zag je ineens 
dat ik ook naakt was, mij harde
lul stak fier vooruit en de eikel zag er 
heerlijk uit. Ik speelde er wat
mee terwijl ik je aankeek.
Ineens stond ik achter je en liet je een 
ringgag zien welke was
omwikkeld met leer.
Toen ik zo achter je stond en jij je handen 
ook nog op je rug had
ontkwam je er niet aan om mijn pik in je 
handen te nemen en er
voorzichtig mee te spelen. Al snel merkte 
je dat ik ook bloedgeil was.
Ik hield de ring voor je mond en in de 
spiegel zie je hoe je in een
reflex je mond opendoet om mij de ring 
achter je tanden te plaatsen en
het riempje om je hoofd te doen en van 
achter vast te maken.

Nu zie je jezelf in de spiegel met een open 
mond die nu niet meer dicht
kan door de ring, je voelt nog de harde lul 
en in je handen en weet wat
er gaat komen, of althans je hebt een 
vermoeden en eigenlijk hoop je het
ook en ook weer niet. Het zijn 
tegenstrijdige gedachtes...
Op de grond leg ik een dubbelgevouwen 
handdoek neer en dwing je op je
knieën voor de spiegel. Met je blote 
knieën op de handdoek, even denk
je, lief, hoef ik niet op de harde plavuizen 
te knielen.
Nog steeds heb je handen op je rug. Je 
voelt hoe ik ze aan elkaar
vastzet en vervolgens ook aan je 
enkelboeien.
Nu is het voor je onmogelijk om op te 
staan....

Ik kom weer voor je staan en met mijn 
linkerhand pak ik je bij je haar
en trek je hoofd naar achteren.
Met mijn rechterhand pak ik m’n pik en 
duw de eikel door de ring in je
mond. Onmiddellijk zoekt je tong mijn 

eikel op en gaat er aan likken,
maar veel kans krijg je niet, mijn pik 
verdwijnt dieper in je mond en je
moet bijna kokhalzen als die diep in je 
keel verdwijnt, ik trek ‘m een
stukje terug en je tong kan alleen de 
schacht beroeren.
Met langzame halen neuk ik je zo in je 
mond, vanuit je ooghoeken zie je
jezelf zitten en mij staan, zie je de 
bewegingen....
Niet veel later worden mijn bewegingen 
heftiger, voel je m’n pik kloppen
in je mond en je zet je schrap voor wat 
onvermijdelijk komen gaat....
Dan.... ineens is die gehele pik uit je mond 
verdwenen en hou ik ‘m weer
vast met mijn rechterhand.... En hou de 
eikel vlak voor je gezicht, je
opengesperde mond.. twee tellen later 
kom ik hevig klaar, al mijn geile
zaad spuit ik in je gezicht, deels in je 
opengesperde mond... je proeft
me zaad, probeert met je tong zoveel 
mogelijk van je gezicht te likken,
ik laat je mijn pik aflikken.... die langzaam 
zijn fierheid verliest...
Ik laat je zo voor de spiegel zitten, en ga 
naar de badkamer... jij
kijkt hoe de restanten langzaam van je 
gezicht druipt... vermengd met je
kwijl wat die gag ook oproept bij je... je 
voelt je vernederd, maar ook
geil.. je wilt je zelf bij je kutje pakken, maar 
dat gaat niet... je
sluit je ogen... je wilt niet langer jezelf niet 
zo zien...
Een warme hand rust op je schouder... je 
kijkt op... Ik heb een warme
washandje in m’n hand en veeg liefdevol 
je gezicht af... Haal de gag uit
je mond en maak de rest van je gezicht 
schoon... met een zachte handdoek
maar ik je droog...
Ik heb inmiddels weer een broek aan en 
maak je handen los van je enkels
en help je overeind..
Met een hand ga ik naar je kruis... en voel 
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even... Ik glimlach naar je
en zeg niks... jij kijkt naar de grond..
Je handen zitten zog vast en ik pak je bij 
een arm en meen je mee naar
de deur die naar de kelder leidt..
Eenmaal daar aangekomen, neem ik je 
meen naar een klein hoekje, daar
stevig verankerd in de grond zit een zware 
stalen ring. Ik dwing je weer
op je knieën en pak een korte ketting die 
aan de ring vastzit en pak de
ring van je halsband en trek je hoofd naar 
beneden en zet met een slot
en een droge klik je hals vast aan de 
ketting.

Vervolgens pak ik een schaal welke is 
gevuld met water en zet die voor
je neer.
Door de lengte van de ketting ben je niet 
bij machte om je bovenlichaam
volledig te strekken, en moet je zo 
gedwongen enigszins voorover zitten
of gaan liggen.
Je hebt dorst en kan niet anders dan 
voorover gebukt uit de bak te
drinken... Wederom voel je vernederd als 
ik toekijk hoe je drinkt,
zonder een woord te zeggen draai ik me 
om en laat je daar in die kelder
alleen, je hoort hoe de deur dichtgaat....
Je bent alleen... geketend aan de vloer, 
handen op je rug en onwillekeurig trekt er 

een rilling door je lijf... Je weet niet goed 
wat
je moet denken, aan de ene kant ben je 
opgewonden en de andere strijdt om
het ongeloof dat je er zo bij ligt...
En je kan nergens bij om het je zelf wat 
aangenamer te maken... de
boeien zijn onverbiddelijk....
Wat gaat die nog meer met me doen... 
hoe lang moet ik hier smachtend
blijven... hij snapt toch wel dat ik ook geil 
ben...
Je rukt aan je boeien, geen schijn van 
kans....

Je hebt geen benul van tijd. Er komt geen 
daglicht binnen en nergens is
een klok te bekennen.
Je maakt het jezelf zo makkelijk mogelijk 
voor zover de verdraaide
boeien het je mogelijk maken. 
Verscheidene pogingen om los te komen
stranden...

Hoe lang lag je daar? Een kwartier? 30 
minuten, een uur? Je had geen idee...
Je hoort een deur die van het slot wordt 
gehaald en opengaat,
voetstappen... Je kijkt op naar me en 
wacht af...
De ketting aan je halsband wordt 
losgemaakt en voorzichtig help ik je
overeind.
Er wordt een leiband aan je halsband 
vastgemaakt en zonder verder een
woord te zeggen neem ik je daaraan mee. 
Nog wat stijf van je
ongemakkelijke houding waar je uit komt 
volg je me, je hakken klikken op
de harde vloer...

Ik neem je mee naar boven, de 
slaapkamer en ontdoe je daar van je 
boeien.
De halsband blijft op zijn plaats... Ik 
gebied je je verder te ontkleden...
Eenmaal naakt voor me met alleen die 
halsband, wacht je af wat er komen
gaat..
Ik laat je een tijdje staan en kijk alleen 
maar naar je... je slaat je
ogen neer en wacht af, een beetje 
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ongemakkelijk door de situatie waarin
je bevindt...
Uiteraard had ik je al vaker naakt gezien... 
maar toch... En je durfde
me ook niet aan te kijken, dat was de 
regel... je wist het en op
overtreding stond straf...

Ineens zeg ik met warmte in mijn stem: ‘Ga 
maar douchen en als je klaar
Bent, zie ik je in de eetkamer..’ Verrast ga je 
naar de douche en neemt
een heerlijke warme douche en spoelt 
alles van je af.
Als je weer heerlijk schoon in de 
slaapkamer komt liggen je kleren weer
klaar. Deze keer een iets meer gekleed 
iets, een mooie blouse, leren rok
tot net op de knie, kousen en pumps.
Geen ondergoed, maar dat vind je niet 
erg...

Nadat je jezelf wat hebt opgemaakt ga je 
naar de eetkamer, bij
binnenkomst ben je verrast, de open 
haard brandt, op tafel staan kaarsen,
in de hoek een grote kandelaar waar ook 
kaarsen branden, het is heerlijk
warm in de kamer... er brandt geen ander 
licht dan wat de kaarsen
verspreiden...
De tafel is gedekt, wijnglazen staan 
gevuld klaar en uit onzichtbare
luidsprekers klinkt zacht muziek....
Uit een schemerige hoek kom ik naar 
voren, geheel gekleed in het zwart..
nu kijk je me wel aan, met een vriendelijke 
blijk neem ik je op en geef
je een compliment hoe je er uit ziet... Je 
bloost een beetje, ik geef
het wel vaker een compliment, maar je 
went er maar niet aan...

Ik neem me in mijn armen en druk je 
zachtjes tegen me aan, kus je zachtjes
in je hals, net onder de halsband... Je 
beantwoordt met een  omhelzing...
Liefdevol kus ik je... een warme gloed trekt 
door je lichaam. sub zijn
is heerlijk, maar dit soort momenten 
ook....
Ik neem je mee naar de tafel en schuif je 

stoel naar achter, zodat je
kunt gaan zitten.
Voor je op je bord ligt een heerlijk salade, 
met sla, noten en een dressing.
We proosten en beginnen aan de 
maaltijd.
Het hoofdgerecht is een vleesschotel uit 
de oven, het smaakt heerlijk en
de wijn maakt het verder af...
Na een heerlijk nagerecht van Italiaans ijs 
zijn we beiden heerlijk
verzadigd en gaan we naar de 
woonkamer, ook daar brandt inmiddels 
de open
haard en ik leg er nog wat hout op...
Ik schenk nog een keer in en kom naast je 
zitten... zwijgend kijken we
beiden naar het vuur waar de 
houtblokken langzaam door het vuur 
worden
verteerd en genieten van elkaars 
aanwezigheid.
Onwillekeurig laat je je van de bank 
glijden en gaat aan me voeten
zitten... Ik pak een kussen van de bank en 
leg dat onder je zodat je
niet op de harde vloer hoeft te zitten...

Mijn handen gaan door je haar, speel er 
mee... mijn vingers beroeren je
halsband, speel er wat mee, je hebt er 
amper erg in dat je ‘m om hebt...

Ik sta op en loop even de kamer uit, kom 
terug met een schaal met kleine
hapjes... heerlijke franse kaas, worst, 
toastjes, salade...

Ik maak een toastje klaar en geef ‘m je, 
maar niet voordat ik je heb
gekust.. en ga weer zitten en je nestelt je 
weer tegen me aan.
Mijn hand glijdt van je schouder 
langzaam je blouse in, als een
spinnende poes leg je je hoofd 
achterover... mijn hand vindt je borst en
speelt er mee, je tepels zwellen weer op... 
ik voel het en speel er mee.
Streel ze, knijp er zachtjes in... jouw hand 
gaat naar mijn been en streelt die..

                       vervolg op pagina  28
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Mild 2
Mijn mooie jonge meester Jos laat mij per 
brief weten dat hij mij zal komen 
opzoeken. Hij draagt mij op hem te 
verrassen.
Ik ken zijn voorkeuren en besluit mij 
hierop te richten.
Ik bezoek de kapper en laat mij in een 
speciale schoonheids¬salon nog eens 
nauwgezet ontharen: mijn meester houdt 
van een glad lichaam. Daarna zoek ik de 
attributen uit die hij het liefst ziet ; pols- 
en enkelboeien, een halsband, 
tepelklemmen en een mondknevel. Ik 
was mij zeer nauwgezet en heb ervoor 
gezorgd dat ik zowel tussen mijn billen als 
tussen mijn benen penetreer- baar voor 
hem ben. Ik koop een karmijnrode zijden 
kimono en besluit mij naakt aan hem te 
presenteren, dat is mijn verrassing voor 
hem. Hierbij teken ik aan dat ik al mijn 
BSDM attributen heb moeten kopen via 
internetshops en postorderbedrijven.

Je wordt nog steeds als vrouw alleen met 
grote ogen aangekeken als je in een 
winkel van bv Christine le Duc een 
karwats aanschaft of een vibrator.
Mijn meester is aangenaam verrast als hij 
mij bezoekt en ik mij aan hem presenteer. 
Ik draag dit met de hoogste hakken die ik 
in mijn schoenenvoorraad kon vinden, 
waardoor ik groter lijk.
Hij heeft een grote bos rode rozen voor 
mij meegenomen die ik eerst in een vaas 
moet zetten. Ondertussen kijkt hij rond in 
mijn woning, die ik speciaal voor hem 
keurig heb opgeruimd: ik ben nogal eens 
een sloddervos. Als ik de vaas op de 
eettafel heb geplaatst roept hij mij bij 
zich. Ik moet mijn handen op mijn rug 
houden en hij loopt langzaam om mij 
heen, inspecteert mij en zegt mij dat hij 
mij zeer smaakvol vind. Kan ik nog steeds 
geen slagen verdragen? Nee, ik denk er 
niet aan. Jos zegt dat hij er dan verder niet 
op zal aandringen en gebiedt mij dan zijn 
geslacht te ontbloten.

Jos is mooi groot geschapen, en het is 
heerlijk om zijn penis te strelen, zijn 

balzak in mijn handen te voelen en te 
merken hoe zijn apparaat zo mogelijk nog 
groeit in mijn mond. Mijn meester kleedt 
zich nu ook uit en neemt plaats in een 
fauteuil. 
Ik moet op zijn schoot komen zitten en 
hem mijn achterste aan¬bieden, hij ziet 
alleen mijn rug en mijn achterhoofd en 
kan mijn borsten en tepels omvatten. 
Heel voorzichtig, ik hoop dat ik wijd en nat 
genoeg voor hem ben, laat ik mij over hen 
heen zakken en voel ik hoe hij op deze 
toch wat ongewone wijze in mij komt, 
dieper en dieper, ik had nooit verwacht 
dat ik hem zo diep in mij zou kunnen 
verdragen, maar Jos is uiterst voorzichtig, 
forceert niets en komt warempel volledig 
in mij, mijn genot begint aan pijn te 
grenzen, zeker als zijn vaardige handen 
steeds intensiever mijn tepels bespelen, 
knijpend, draaiend, trekkend, dan weer 
eens zeer (prettig!) pijnlijk, dan weer eens 
heel zacht en teder.

Ik voel hoe ik tussen mijn benen drijfnat 
word en zeg dat ook tegen mijn meester 
Jos, die slechts lacht en zegt dat alles zijn 
tijd heeft. Een van zijn handen voelt 
tussen mijn benen en hij brengt die hand 
vervolgens naar mijn mond, gretig lik ik 
zijn vingers af.
Jos begint dieper en harder in mij te 
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stoten en ik vind het heer¬lijk, vraag of hij 
alsjeblieft in mij klaar wil komen, ik vind 
het zo verrukkelijk. Jos laat mij van hem 
opstaan en nu staan wij face to face. 
Wederom neemt hij mijn tepels tussen 
zijn vingers en nu komt hij van voren in 
mij, doordat ik van die ultrahoge hakken 
draag is dit geen probleem, hij gebiedt 
mij hem aan te kijken en wederom sta ik 
ervan verbaasd hoe diep mijn meester 
wel niet in mij kan komen, en hoe ik 
hiervan geniet. Dan nadert zijn 
hoogtepunt, hij slaat zijn armen om mijn 
middel, kust mij diep en intensief en ik 
voel zijn zaad in mij komen, een warme 
volle straal en geloof het of niet, ik beleef 
een zalig orgasme. Meteen hierna moet ik 
mij omdraaien, mij bukken en ik voel hoe 
Jos, nog steeds hard maar nu zacht en 
vochtig, tussen mijn billen naar binnen 
glijdt. In vervoering laat ik hem gaan.

Juf Jenny

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, indruk- 

wekkende 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

van de Redaktietafel
Beste leden en lezers,
 
Vanaf de redaktietafel een noodkreet, iets wat we al vaker gedaan hebben maar waar 
nog steeds geen gehoor aan gegeven wordt.

We zitten dringend verlegen om verhalen en belevenissen, zonder u hulp kunnen wij 
geen blad maken;.
Door ziekte is het blad verlaat, gezien het aantal telefoontjes naar de infofoon omtrent 
waar het blad blijft geeft aan dat men wel het blad wil lezen maar er niets voor over 
heeft.

In maart willen we graag een dik gedrukt exemplaar uitbrengen, help ons om dit blad 
vol te krijgen, we kunnen niet zonder uw steun.

Het team van de Kerfstok wenst u 
mooie en fijne feestdagen en een 

gelukkig 2015
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PROJECTEN EN ACTIVITEITEN: 
Zoals veel verenigingen heeft ook de VSSM met een terugloop van leden te maken. 

Het is daarom van groot belang dat er leuke en aantrekkelijke activiteiten 
georganiseerd worden om de huidige leden vast te  houden en vooral nieuwe leden te 

winnen. Dat kan ook heel goed op incidentele basis. Als bestuur vragen wij jullie dan 
ook om mee te denken en met leuke en zinvolle suggesties te komen en, heel 

belangrijk, hoe zo een plan uitgevoerd kan worden.
 

De bestuursleden zijn, voor wat de vereniging aangaat, al behoorlijk belast dus zullen 
zeker geen uitvoering kunnen geven aan allerlei activiteiten. Daarnaast is de 

vereniging een instituut dat van en voor de leden is wat betekend dat ieder lid daar 
een verantwoordelijkheid in heeft.

Moet je dan, als je een leuk idee hebt, zelf alles uitvoeren? Dat kan, eventueel met hulp 
van andere leden maar het is ook mogelijk om een plan bij het bestuur in te dienen. 

Het bestuur zal kijken naar de haalbaarheid en wenselijkheid en zal het plan dan op de 
site plaatsen op zoek naar mensen die aan het voorstel hun medewerking willen 

verlenen onder  het motto, vele handen maken licht werk.
 

Het gaat hierbij om eenmalige activiteiten of activiteiten die vaker terug kunnen keren 
maar waar jij vooraf bij kan aangeven of je een of meerdere keren mee wil werken. 

Ook zou het heel mooi zijn als elke groep die wij hebben één keer per jaar iets 
bijzonders organiseert waar andere leden en belangstellenden door geprikkeld 

worden om jullie groep een keer te bezoeken.
 

Hoe zou een plan er uit kunnen zien:
 •Soort activiteit, bijvoorbeeld: instructie, spel, thema, slavenmarkt, goederenmarkt, 

ruilbeurs enz enz
 •Inhoud / werkwijze

 •Voor welke doelgroep?
 •Tijdsbeslag activiteit

 •Eenmalig of meerdere keren?
 •Benodigde materialen?

 •Begroting
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 •Wanneer zou het plaats moeten vinden en waar?
 •Aantal mensen dat nodig is voor de voorbereiding en uitvoering

 •Wat kost het de mensen aan tijd voor de voorbereiding en uitvoering?
 •Hoeveel mensen heb je eventueel al?

 •Heb je mensen met specifieke kwaliteiten nodig en zo ja welke kwaliteiten?
 

De coördinatoren hebben al een duidelijke taak dus als eenmalige activiteiten wat 
meer vanuit de leden kan komen is dat geweldig.

 
Daarnaast zijn er ook taken die enkele keren per jaar terug komen zoals het vier keer 

per jaar samenstellen van de Kerfstok. Één van de bestuursleden is daar 
verantwoordelijk voor maar kan naast zijn andere drukke verenigingstaken, werk- en 
privé-leven niet ook nog eens bezig zijn met het verzamelen van verhalen, foto’s enz. 

Wij zoeken daarom ondersteuning van de redactie in de vorm van mensen die 
artikelen, verhalen of een column willen schrijven of die foto’s kunnen aanleveren. Het 

verantwoordelijke bestuurslid zal kijken of inhoud en vorm voor de vereniging 
verantwoord zijn.

 
Kortom, we hebben jullie hulp hard nodig!

 
Groeten, Ruud
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Mijnheer zegt een verrassing voor mij te 
hebben. Er komt een man mij uiterst 
nauwkeurig opmeten: mijn lengtemijn 
omvang, mijn hoofd, mijn armen en 
benen. Mijnheer lacht als ik hem naar de 
bedoeling van dit alles vraag. Ook 
mevrouw zwijgt en zegt dat ik het maar af 
moet wachten.
Een week later wordt er een groot pak 
bezorgd. ‘s Avond roepen mijnheer en 
mevrouw zich bij hen. Ik moet mij 
uitkleden en zij tonen mij een compleet 
leren pony kostuum, van wit, zwart en 
rood leer. Het hoofdstel is in wit leer 
uitgevoerd met koperen klinknagels. Er 
zit een brede halsband aan vast die mij 
dwingt mijn hoofd zo recht mogelijk te 
houden. Van de oogkleppen gaan kleine 
koperen kettinkjes met klemmetjes naar 
mijn tepels.
Het corset is opgebouwd uit brede leren 
riemen, die mijn borsten hoog opstuwen 
en mijn taille die al zo smal is nog verder 
insnoeren. Er zijn een soort 
handschoenen bij waarin ik mijn handen 
om een staafje moet klemmen, dan ritst 
mijnheer ze dicht en is het net alsof ik 
geen handen met vingers meer heb, maar 
kleine hoeven.
De bijgeleverde laarzen hebben een 
dikke plateauzool en hele hoge hakken, ik 
moet oefenen om daar op te kunnen 
lopen. Er zit geen broekje bij, billen en 
kruis blijven onbedekt al vallen de riemen 
van het corset (“het tuig”, zegt mijnheer) 
goeddeels over mijn achterste.
Op mijn hoofdstel zit een witblonde 
paardenstaart gemonteerd, met hier en 
daar een gouddraad ertussen. Maar mijn 
echte staart is lang, golvend en zwaar, ik 
ben benieuwd waar deze aan vast 
gemaakt zal worden en schrik als 
mijnheer mij vertelt dat deze lange en 
zware staart met een grote en forse 
butplug in mijn achterste geplaatst zal 
worden. - Ik moet mij bukken, mevrouw 
houdt mijn billen van elkaar en met 
moeite weet mijnheer de plug te 
implanteren, het doet echt zeer, dat ding 

zit heel diep in mij en als ik mij opricht lijkt 
het wel alsof hij nog dieper en venijniger 
in mij komt. De tranen springen me in de 
ogen, en als ik in opdracht van mijnheer 
en mevrouw voor hen door de kamer 
paradeer doet iedere stap zo’n zeer in 
mijn onderlichaam dat ik mijnheer en 
mevrouw welhaast smeek om de plug te 
verwijderen. Mevrouw zegt dat het wel 
zal wennen maar mijnheer verlost me van 
deze marteling.
Dan moet ik aan een soort longe, in het 
hoofdstel zit een klein rubber bit verwerkt 
waarop ik kan bijten. In de tuin moet ik 
rondjes draven en ik voel steeds een klein 
tikje van een longeer-zweep op mijn 
billen. Het pak is nog behoorlijk zwaar en 
al spoedig begin ik te zweten, zo nu en 
dan droogt mevrouw mij af maar 
mijnheer gaat door, hij wil mij buiten 
adem krijgen. Dat lukt na ongeveer een 
minuut of twintig, m’n lieve god, ik ben 
helemaal kapot van vermoeidheid en ik 
druip van het zweet. Mijnheer en 
mevrouw spannen mij gezamenlijk uit, ik 
ben zo moe dat ik als een slappe pop in 
hun handen ben. Mijnheer legt mij uit dat 
dit pony-play heet en hij vraagt mij hoe ik 
dit ervaren heb. Mijn reacties maken hen 
niet enthousiast, ik vind het heerlijk om 
genomen te worden en om zelfs te 
nemen, maar ik vind dit pony-play nogal 
lichamelijk belastend en raak er niet erg 
opgewonden van. Mijnheer zegt dat wij 
binnenkort een bijeenkomst zullen 
bezoeken waarom diverse meesters en 
meesteressen hun pony’s zullen 
demonstreren. Ik schrik een beetje: dit is 
de eerste keer dat mijnheer en mevrouw 
zichzelf “meester & meesteres” noemen. Ik 
ben geen speelmeisje meer, ze zien mij als 
hun slavin, schiet door me heen.

Ik zit bij mijnheer op schoot, slechts 
gekleed in een losgeknoopt bloesje. 
Mijnheer houdt ervan als ik nog enigszins 
gekleed ben. Zijn rechterhand rust op 
mijn rechter heup, met zijn linkerhand 
streelt hij mijn borsten en mijn buik. Hij is 
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teder, we kussen lief en regelmatig. De 
duim en wijsvinger van zijn linkerhand 
gaan langzaam naar mijn tepels die hij 
begint te masseren, eerst zacht maar 
naderhand hardhandiger. Ik verberg mijn 
gezicht in de hals van mijnheer en voel 
hoe mijn opwinding stijgt. Mijn tepels 
worden steeds gevoeliger en mijn 
opwinding ontgaat ook mijnheer niet. 
Dan verhuist zijn hand naar beneden en 
vraagt hij mij m’n benen iets te spreiden, 
waardoor zijn lenige vingers in mij 
kunnen komen. Ik word nat en mijnheer 
gaat verder, masseert mijn clitoris en ik 
voel een orgasme naderen. Dan gaat zijn 
hand weer naar mijn borsten en tepels en 
continueert hij het spel. Het is verrukkelijk 
en ik laat merken dat ik ontegenzeggelijk 
geniet.

Hij fluistert dat hij een paar 
tepelklemmetjes heeft, mag hij ze 
proberen? Ik knik en mijnheer haalt uit 
een klein doosje met roodfluwelen 
binnenkant twee zilveren klemmen die hij 
op mijn tepels zet. Ze hebben licht 
geribbelde kantjes en ze bijten eigenlijk 
best gemeen in het tere vel van mijn 
kleine borsten. Maar die eerste 
pijnsensatie verflauwt om plaats te 
maken voor een prettig gevoel. Mijnheer 
speelt met de klemmen, trekt eraan, tikt 
ertegen, en ik slaak kreetjes van pijn en 
van genot. Ik zeg mijnheer dat ik het fijn 
zou vinden als hij nu in mij kwam, ik wil 
mijzelf zo graag geven aan mijn vriend en 
beschermer. Maar hij zegt geen haast te 
hebben vandaag, hij geniet van mijn 
reacties en ik laat dan ook in lichaamstaal 
en mondeling duidelijk blijken hoe ik mij 
voel en dit onderga.

Zijn linkerhand is nu tussen mijn benen 
en zijn vingers trekken behoedzaam aan 
mijn schaamlippen. Hij vertelt mij dat hij 
daar ook klemmetjes voor heeft, en 
bereidwillig spreid ik mijn benen zo ver 
als mogelijk is om plaatsing te 
bewerkstelligen. Ook dit is aanvankelijk 
vrij pijnlijk, vooral als er aan getrokken 
wordt door een plaagzieke mijnheer. Die 
ook een lange dunne vibrator te 

voorschijn haalt waarmee hij mijn anus 
verkent. Mijn houding op zijn schoot 
begint nu wat ongemakkelijk te worden 
maar mijnheer houdt mij stevig vast en 
duwt de staaf steeds een beetJe dieper 
naar binnen, het is gevoelig en licht 
pijnlijk, maar ik merk dat al die pijniging 
van mijn tepels, mijn vagina en mijn 
achterste mij op een buitengewone 
manier bevredigt, ik word er zelfs een 
beetje slaperig van en het lijkt wel alsof ik 
overal handen voel die mijn lichaam 
betasten en bevoelen. Het kussen gaat 
ondertussen heerlijk door, onze tongen 
verliezen zich in onze wederzijdse 
monden en weer vraag ik aan mijnheer of 
hij mij alsjeblieft wil nemen, ik ben nog 
nooit zo fijn behandeld en het lijkt wel of 
hij nog nooit liever voor mij is geweest.

Hij staat op en draagt mij in zijn armen 
naar de slaapkamer, waar hij mij op het 
bed neerlegt. Hij kleedt zich uit en ik zie 
zijn fantastisch forse geslacht dat ik zo 
goed ken en dat zo vaak in mij gekomen 
is. Ik vraag of ik hem eerst met mijn mond 
moet verwennen, maar hij vindt mijn 
ranke gestalte weerloos ligger op dat bed 
te uitnodigend. Snel haalt hij de klemmen 
van mijn tepels en mijn schaamlippen en 
voorzichtig wordt de vibrator tussen mijn 
billen verwijderd. Hij kijkt mij liefdevol 
aan, ik ben nu helemaal van hem en ik 
open mij zo wijd mogelijk, met een forse 
beweging schuift hij volledig in mij, ik kan 
een kreet van zalig gevoel niet 
onderdrukken en ik word genomen zoals 
ik nog niet vaak genoten ben.

Liesje
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Met een hand maak ik een voor een de 
knoopjes van je blouse los en niet
veel later zit je met je bovenlijf bloot bij 
me, je voelt hoe de warmte
van het vuur je lijf verwarmt...
Je raakt opgewonden... Weer sta ik op, nu 
om weer wat hout op het vuur
te gooien.. en kom terug....
Trek je op de bank en sla een arm om je 
heen, jouw handen vinden mijn
lichaam, ik laat je je gang gaan, niet veel 
later heb ik ook niet veel
meer aan...
Je rok glijdt op de grond... Alleen je 
kousen en pumps en halsband heb
je nog aan... maar dat zit niet in de weg...
Niet veel later ben ik ook naakt, onze 
lichamen vinden elkaar, we raken
nog meer opgewonden en niet veel later 
glijden we allebei van de bank af
op het hoogpolige karpet voor de haard... 
de warmte van het vuur
versterkt ons vuur... We gaan volledig in 
elkaar op en genieten van
elkaar....

Als we weer een beetje bij onze positieve 
zijn gekomen is het vuur in de
haard bijna uit... een paar vlammetjes 
doen nog een poging....
Ik loop naar je toe en til je op, je bent nog 
niet helemaal bij je
positieven en draag je met enige moeite 
naar boven. Daar leg ik je op bed
en ga naar beneden om de kaarsen te 
doven en het vuur te controleren

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....

De volgende ochtend zaten we aan het 
ontbijt, beiden in onze ochtendjas.

Op tafel stond een kistje, je herkende het 
vrijwel direct... het was een

soortelijk kistje als waar in je halsband 
had gezeten....

Je wilde het al openmaken, maar dat 
mocht niet van me...
Na het ontbijt en het laatste kopje koffie 
daarvan mocht je het openen,
daar, op het rode fluweel van de 
bekleding lagen de pols en enkelboeien
te glimmen, de sloten in het midden van 
elke boei ook in het fluweel
gedrukt en de bijhorende ringen.
Met bewondering staarde je er naar... het 
was een mooi gezicht... maar
je wist ook wat het waren en dat maakte 
het ook wel weer bijzonder...
het bleven boeien, hoe mooi ze ook 
konden zijn...

Voorzichtig haalde je een polsboei uit het 
kistje, het metaal voelde
helemaal niet meer koud aan. Je legde 
hem om je pols en sloot de andere
schaal, de pasvorm was perfect..
Je probeerde een enkelboei, ook die 
paste perfect...

Ga douchen zei ik..., gedwee deed je wat 
je werd gevraagd.. Ondertussen
ruimde ik de tafel af en ging naar boven.
Inmiddels was je klaar met douche en 
kwam je naakt de kamer in... Het
was er heerlijk warm maar toch voelde je 
een koude rilling over je rug
kruipen toen je het kistje op tafel zag 

Vakantie in Frankrijk  vervolg
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staan...

Kom eens hier, zei ik... je deed een paar 
stappen naar voren en keek
naar de vloer... Ik pakte je linker pols en 
deed de boei om je pols en
plaatste de ring ook waarna er een droge 
en harde klik klonk....
Je voelde het gewicht toen ik je arm 
losliet...
Even later was ook je rechter pols er mee 
versierd..
Ik ging met me rug tegen je aanstaan en 
beval je een been naar achter te
doen. Gesteund door mijn billen voldeed 
je aan het verzoek en voelde hoe
ook daar een voor een de boeien op hun 
plaats werden geklikt...
Nu was je volledig voorzien van de 
ongelofelijk mooie boeien, je keek ik
de spiegel en was diep in je hart trots op 
wat je zag... Die halsband en
nu ook de pols en enkelboeien maakten 
het plaatje wel compleet...
Maar de wetenschap dat ze niet zomaar 
even af konden, er was echt een
sleutel voor nodig en die had je nog 
nergens gezien...

Zo, zei ik, het is dat jij ook vakantie hebt... 
vandaar dat ik gister zo
lief voor je was.... Maar je straf komt 
vandaag...
Je schrok en keek op! Straf? wat had je 
gedaan dan?  Koortsachtig
peinsde je wat er gebeurd zou kunnen 
zijn waarvoor je straf verdiende...
Je was juist zo voorzichtig geweest...
Je keek me aan... met grote, vragende 
ogen...
Mijn blik was koel, hard.... hij meent het 
realiseerde je... maar wat??

Je weet het niet meer? Nee Meester, 
stamelde je, je zei zelden Meester
tegen me, dat hoefde ook niet van me... 
Dat was alleen als je het ook
meende en ik het verdiende...
Zal ik je geheugen dan maar even 
opfrissen? zei ik streng, uuhhh ja
Meester, graag... ik heb geen idee...

Ik ging vlak voor je staan en keek diep in je 
ogen... mijn blik was
hard, onverbiddelijk... je kroop ineen... dit 
was echt iets ernstig en
je wist het niet meer.... Dat was 
onvergeeflijk...
Ondertussen reageerde je kut 
tegenstrijdig.... je onderbuik werd week...
je voelde hoe het bloed naar je wangen 
steeg...
Ineens voelde je hoe ik met mijn vingers je 
kut inspecteerde... verd....
hij wist ook direct hoe laat het was...!
Zo, met barse stem, nu nog geil ook? Je 
gaf geen antwoord... Nou!
ja Meester klonk het zachtjes.... Ik versta je 
niet!
Ja Meester klonk het nu duidelijker....

Schaam je niet?? Je wordt gestraft, weet 
niet waarvoor en dan ook nog
geil worden bulderde ik....
... je kromp verder ineen.... ‘Nou?’
Weer ja.... Wat nou, ja! bulderde ik. Ja 
Meester, ik ben geil en ik weet
niet meer wat ik fout heb gedaan...

Geile slet....

Nou, weet je nog, toen we elkaar net 
kenden? Op dat feestje van de VSSM??
Razend snel dacht je na....
Dat je je oude Meester tegenkwam en 
nog al, hoe zal ik het zeggen,
spontaan met ‘m omging?
Die omhelzing, die kus... je blijdschap...

OOOOOOooooo shit! Je wist het weer! 
Shit!!  OOOOOOooooo ja.... je was
nogal spontaan op ‘m afgestapt en hem 
nogal hartelijk begroet... Shit!
Daarna had je verbaasd dat ik er niks van 
had gezegd.... Hoewel mijn
blik afdoende zei dat ik het niet echt kon 
waarderen.... Had ik me mond
gehouden....
De volgende dag was er ook niet meer 
over gesproken en dat verraste je
nogal....
Je had later je beste vriendin aan de 
telefoon en je beklaagde je over
het gegeven dat ik er zo slap, of beter 
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gezegd, er niet op had gereageerd...

Ja, weet je het weer?? En ik weet ook dat je 
je beklag hebt gedaan, dat
ik zo soft was opgetreden. Ja, nu schrik je 
hé?
Nou les een, ik vergeet nimmer een 
overtreding! En wanneer ik straf
bepaal ik!
En dat moment is nu aangebroken!

O Shit! o Shit! Paniek sloeg bijna toe! de 
kelder! alle materialen die
daar voorhanden waren!
De afgelegen plek, de dikke muren! 
Niemand zou je ooit horen!
Het zweet brak je uit en ik zag het.... een 
harde glimlach trok over mijn
mond, maar m’n ogen lachten niet...
Je weet het weer...!?.... Nou!!

Je stamelde... ja Meester, ik weet het weer, 
sorry.... WAT!! sorry!
Nee slet.... daarvoor is het nu veel te laat!

Ruw pakte ik je bij de haren en trok je 
hoofd naar achteren... Vandaag
zul je alsnog je verdiende straf 
ondergaan.... En ik heb geen pardon met
je...
Ik duwde je hard van me af en je viel op 
het bed.
Sta op!
Je deed het, op je knieën! Je knielde en 
deed automatische je handen
achter je hoofd... Durfde me niet meer aan 
te kijken...

De metalen leiband werd aan je halsband 
geklikt en een ruk eraan maakte
duidelijk dat je moest volgen, je wilde 
opstaan.
Had ik dat gezegd....!? dat je mocht 
opstaan?
Snel liet je weer op je knieën zakken en op 
handen en voeten volgde je
me.... Wat een vernedering! ik had je nog 
nimmer laten kruipen...
Nu deed je het zonder aarzelen...normaal 
had je geprotesteerd... nu
niet... de angst zat er al in....

Bij de deur naar de kelder mocht je gaan 
staan, je knieën deden nu al
zeer en waren dankbaar dat je overeind 
mocht komen....
Door de ketting aan je nek gedwongen 
volgde je de trap af naar de
kelder... We gingen de verborgen kamer 
in.

Direct werd je naar het andreaskruis 
geleid en met je gezicht naar de
muur er aan vast gezet, dankbaar 
gebruikmakend van de ringen aan je
polsen en enkels...
Een korte ketting werd ook vast genaakt 
aan je halsband en een ring in
de muur tegenover je...

Handen streelden je rug, die nog vochtig 
was van het zweet... Je billen
werden beroerd...

Toen niks... je wachtte, weer niks... sssssttt 
klets! aaahhhh, weer
sssssttt klets!, oeii dat was een harde 
zweep... je rug billen
achterkant van je benen, niets werd 
overgeslagen.
Je probeerde te tellen, maar de slagen 
kwamen snel en het waren er
veel... heel veel... Je hele lichaam stond in 
brand.
Uiteindelijk stopten de slagen... Handen 
streelden je rode huid en dat was
een verademing na al die slagen.

Je werd losgemaakt en naar de bok 
geleid. Daar werd je overheen gelegd
en je handen en voeten stevig 
vastgemaakt.
Je voelde hoe ik met je kont gaatje 
speelde, er een vinger in duwde...
eerst deed het een beetje pijn, maar gaan 
de weg werd het lekker...
Je werd weer geil.

Zo slet, windt het je weer op?
Nou, zal je eens wat laten meemaken!
Ik liet je wat zien, haalde het uit een bakje 
met waarschijnlijk water...
Het zag er uit als een butplug, allen wat 
dunner.
Ik liep naar achter en je voelde hoe ik 
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langzaam wat bij je naar binnen
bracht, het voelde koel aan, niet eens 
onaangenaam...
Even later merkte je hoe ik weg liep... 
hetgene wat in je kontgaatje
gestopt was zat er nog...
Een nieuwe sensatie maakte zich 
langzaam van je meester, was het een
branderig gevoel? Nee, niet echt, je kon 
het niet beschrijven... maar je
geilheid vloog omhoog, je kunt werd 
drijfnat, je werd bloed- en
bloedgeil! En alleen door dat ding achter 
in je kont! Je probeerde los
te komen, wilde met alle geweld wat in je 
kut hebben! Al was het maar
een kunstlul! Of wat anders! Als je maar 
kon klaarkomen!
Dit was de heftigste sensatie van geilheid 
ooit!
Dit had je nog nooit meegemaakt! Dit kon 
nooit bestaan! maar het bestond
wel! Erger nog, het overkwam haar, nu!
Je kreunde, smeekte, gilde, om klaar te 
mogen komen.
En dat gebeurde niet!
Het gevoel van de zweep op je lijf, de 
ongelofelijk geilheid! De houding
waarin je lag en het aanblik die het voor 
mij wel niet moest opleveren,
brachten je op de grens van de waanzin! 
Dit moest stoppen!
Je liet alle remmingen varen... Je WAS de 
geilheid zelve...

En zo plotseling als het was begonnen 
zakte het ook weer af.... Het had
hooguit 20 minuten geduurd, maar voor 
je gevoel uren....

Ik haalde het weer uit je kontje en trok je 
aan je haren je hoofd omhoog, zo slet, hoe 
was dat....
Je kon geen woord meer uitbrengen.....
Wat was dat, wat heb je gedaan met me....
stamelde je moeizaam... Dat? O
niks bijzonders hoor, gewoon een 
gember wortel...
Wees maar blij dat ik het niet op je klit heb 
gesmeerd... dan was je
helemaal gek geworden, maar dit was 
ook een zeer aantrekkelijk

schouwspel hoor, je overtrof mijn stoutste 
verwachtingen....

Ik maakte je los van de bok en nam je mee 
naar het midden van de ruimte
waar ik je handen bijeen vastzetten en 
aan een touw aan trok dat bij de
muur hing. Langzaam trok ik je armen 
omhoog totdat je nog amper op je
tenen kon staan, ze raakte amper de 
grond.
Weer kwam de zweep, maar nu was 
vooral de voorkant aan de buurt, je
borsten, buik, bovenbenen.
De geilheid was bij lange na nog niet 
vertrokken, en de zweep deed het
telkens weer oplaaien, Maar telkens als je 
op het punt stond om klaar te
komen stopte ik.
Kneep dan gemeen in je tepel, of hard en 
gemeen in je klit waarop het
orgasme weer afzakte..

Je schreeuwde, gilde, kreunde, smeekte 
om klaar te mogen komen, alle
remmingen waren weg, je was een en al 
geilheid, je schaamte was je
voorbij... je wilde nog maar een ding. 
maar telkens werd dat afgebroken,
om gek van te worden! Je lijf hunkerde, je 
geest spatte bijna uit elkaar.

Je benen werden uit elkaar gehaald en 
aan ringen in de grond vast gezet,
nu hing je echt los van de grond en je 
kutje was onbeschermd, je was
niet meer in staat om je kutje te 
beschermen met je benen, het kon je
niks meer schelen, je wilde maar een ding, 
dat je daar als een heerlijke
geile lust sub hing maakte je niet meer 
uit... je was alleen maar
geil... Weer de zweep, maar nu ook tussen 
je benen, het was een andere
zweep, minder hard, maar je brein 
registreerde het allemaal niet meer...
de endorfine en adrenaline gierden door 
je lijf.. je begon te zweven, het
licht kreeg een andere kleur om je heen. 
En ineens.... gilde je...! je
lijf trok zich krampachtig samen, vocht 
tegen de boeien.
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wilde weten...
Je deed ze weer dicht en krulde je op... uit 
de luidsprekers klonk
zachte muziek...
Dezelfde muziek die ook had gespeeld op 
het feestje waarvoor je nu zo
gestraft was....

Het was goed zo.....

Dit was een memorabele vakantie.... ze 
zou aan haar beste vriendin
moeten opbiechten dat haar vriend, 
Meester, niet zo soft was als ze had
gezegd... had gedacht....gevreesd....

Maar dat hoefde pas na de vakantie. En 
die was nog maar net begonnen.....

Een gelukzalige glimlach trok over je 
gezicht toen je in een diepe slaap
viel....

Wild schokkend kwam je tot een orgasme 
welke je van je leven nog niet
had meegemaakt. Geil spoot uit je kut, je 
haalde met lange gieren adem,
een ongelofelijk hemels gevoel doortrok 
je lichaam... Dit
was......zzzzzzaaaaaaaaaaliiiiigggggg......
OOooooooooo......

............Daarna werd alles donker.....

Toen je wakker werd lag je op een matras, 
alles deed zeer, je spieren,
je huid, maar het heerlijke, als 
overheersende gevoel deed alles
vergeten.... ik zat naast je op de grond, je 
had een deken om je heen...
Langzaam, heel langzaam, kwam je weer 
bij je positieven...
Met een enigszins bezorgde blik keek ik je 
aan... je glimlachte naar me
en je blik in je ogen vertelde me wat ik 
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Groepennieuws Het is verboden om

op een bijeenkomst van de 

VSSM

te fotograferen

AG  Sittard
De AG Sittard heeft vanaf december geen 
vaste locatie meer. Het team is druk bezig 
met het zoeken naar een locatie.
Er zijn al diverse gespreken met een 
aantal uitbaters. Hou de website in de 
gaten voor actueel nieuws.

AG  Zwolle
23 Nov 2014
 
Met 53 bezoekers, waaronder een tiental 
bezoekers die voor de eerste keer bij ons 
op bezoek kwamen, was het een rustige 
dag in Zwolle. Met een aantal van de 
nieuwe bezoekers heb ik even een praatje 
gemaakt. Waar iedereen het over eens 
was is dat de speelruimte in Zwolle 
fantastisch is. Onze speelruimte is zeer 
ruim en goed voorzien van 
speelmateriaal. Wat de ‘nieuwelingen’ 
daarnaast opviel is het gemak waarmee je 
hier contacten kunt leggen met de andere 
bezoekers.
Dat we een ruimte sortering 
speelmateriaal hebben is maar goed ook 
want de hele middag werdt er uitbundig 
gebruik van gemaakt. Zo heb ik een paar 
prachtige bondages mogen 
aanschouwen, naast enkele heftige 
zweepsesssies, maar ook een paar rustige 
spelletjes die op plagen gebaseerd waren. 
Niet alleen voor de spelers was het 
genieten maar ook voor de toeschouwers. 
Helaas was om zeven uur de tijd weer om 
en moesten we sluiten maar volgende 
maand beginnen we gewoon opnieuw. 
Op 28 december gaat de deur om 14.00 
uur open voor een nieuwe Zalige Zwolse 
Zondag.
En voor januari 2015, wat alweer heel 
dichtbij is, organiseren we weer onze 
jaarlijkse mini SM-beurs. Je hebt dan de 
mogelijkheid om je overbodige 
spelmateriaal te verkopen, of juist iets 
nieuws te kopen. En heb je liever nieuw 
materiaal, we zijn nog op zoek naar een 

drietal standhouders die hierin willen 
voorzien. Aanmelden als standhouder 
kan via een e-mail naar AG-Zwolle@
vssm.eu
 
 AG  Noord
De groep AG Noord van de VSSM heeft 
haar deuren gesloten in Waterhuizen.
Sinds vorig jaar mei draaiden we daar 
en we hebben er erg gezellige 
middagen gehad met veel spelplezier. 
Maar gezien het teruglopende aantal 
bezoekers in verhouding met de 
kosten die we moesten maken om de 
groep in Swingersdream te laten 
draaien leek het ons als bestuur niet 
langer verantwoord om de groep door 
te laten draaien.
Dat neemt niet weg dat wanneer 
iemand een leuke locatie weet (die 
misschien wat kleiner en goedkoper is) 
en er dan ook nog leden zijn die in de 
buurt wonen en de groep willen gaan 
draaien is het natuurlijk mogelijk om 
een doorstart te maken!
Dus weet je een locatie, geef het door 
aan het bestuur, wil je die groep in de 
toekomst gaan draaien dan horen wij 
het ook graag natuurlijk.
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Het bestuur en alle medewerkers
van de VSSM

Wensen u prettige feestdagen en 
een gezond

2015
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Adverteerders in dit nummer 

SM Dungeon Park 118 .......................................8
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. 

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

en vraag onze folder aan.

Contactadvertenties

Dominante, ongebonden, blonde, langharige, aantrekkelijke, charmante, vlotte 
vrouw, zoekt vriend die houdt van SM-spelletjes.
Trefwoorden: 
kokkerellen, lezen, wijn, bloemsierkunst, denksporten, theater, sauna,spontaan, 
integer, brede belangstelling, stijlgevoel en een positieve levensinstelling.
Niet reageren als je rookt, een bril draagt, kalend of dik, onder de 1.75 meter en niet 
uiterlijk goed verzorgd bent.

mail naar: ladybarbara@live.nl

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 advertentienum-
mer 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. 
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     j a n u a r i
DATUM PLAATS TIJD INFO
 2 Haarlem 20.00 NVSH, ESM (Eervol spelen met macht)
 4 Amsterdam 15.00 Sameplace, BDSM Pure
 5 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 10 Antwerpen (B) 21.00 Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
 10 Oostham (B) 20.00 Parenclub 78, Cuckold party
  15 Antwerpen (B) 13.00 Fetish Café, Doornroosje nounfuif
 19 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 21 Rucphen 17.00 Mistique SM and Kinky party
 24 Antwerpen (B) 21.00 Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
 26 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only

     f e b r u a r i
DATUM PLAATS TIJD INFO
  1 Amsterdam 15.00 Sameplace, BDSM Pure
 2 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 6 Haarlem 20.00 NVSH, ESM (Eervol spelen met macht)
 9 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
  14 Antwerpen (B) 21.00 Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
 14 Oostham (B) 20.00 Parenclub 78, Cuckold party
 16 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 18 Rucphen 17.00 Mistique SM and Kinky party
 19 Antwerpen (B) 13.00 Fetish Café, Doornroosje nounfuif
 23 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 28 Antwerpen (B) 21.00 Fetish Café, Steel Moon Speelfuif

     m a a r t
DATUM PLAATS TIJD INFO
 1 Amsterdam 15.00 Sameplace, BDSM Pure
 2 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 6 Haarlem 20.00 NVSH, ESM (Eervol spelen met macht
 9 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 14 Antwerpen (B) 21.00 Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
 16 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 18 Rucphen 17.00 Mistique SM and Kinky party
 19 Antwerpen (B) 13.00 Fetish Café, Doornroosje nounfuif
 23 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 28 Antwerpen (B) 21.00 Fetish Café, Steel Moon Speelfuif 
 30 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only

De VSSM-agenda staat op pagina 5.

Algemene agenda

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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Inhoud:

fotoimpressie van fetish model Psylocke
Een lief meisje - vrouw passief 

verhaal door Iris
Dubbel Inteviews met
Mrs Illucia & Mrs. Kate

Meester Erik & Mrs Madieanne
How Bizarre - nieuwsrubriek met o.a. 
Europerve 2014, Facebook Terreur, 

London Fetish Weekend, 10 jar Montreal 
Fetish Weekend, Kinky Hulkpverlening bij 

de Prinsenlandpraktjk, Kalenders 2015 
 en nieuws over Meesteressen en SMclubs

Carlijn  - verhaal door Ryd
 Contact met SM - contactrubriek 

Omslag:

Psylocke
www.psylocke.se

fotografie:
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Adressen VSSM en groepen

VSSM  Postbus 3570, 1001 AJ Amsterdam
 
AG/HG/PP Amersfoort 
 Curaçaolaan 49, 3818 SC Amersfoort  
AG Amsterdam  Voor actuele informatie: www.vssm.eu   
AG Den Haag  Lovehotel Bananas, Weteringkade 113, Den Haag
AG Sittard  Putstraat 85a, 6131 HK Sittard 
AG/WAC Zwolle  Voor actuele informatie: www.vssm.eu

Algemene adressen

De Berghut  Curaçaolaan 49  3818 SC  Amersfoort  033-4622217
Club ElySiuM  Bruggesteenweg 96  B-8830  Hooglede, Gits (B) +32(0)51690704
COC Amsterdam  Rozenstraat 14  1016 NX  Amsterdam 020-6263087
COC Groningen & Drenthe, Boterdiep 46 9712 LR Groningen 050-3132620  
COC Haaglanden  Scheveningseveer 7  2514 HB  Den Haag  070-3659090
COC Nederland  Rozenstraat 8  1016 NX  Amsterdam  020-6234596
Domination Palace Eindhovenseweg 150 5552 AG Valkenswaard 040-2045749  
Fata-Morgana  Rijksweg 15  1398 PN  Muiden  06-50495244
Fetish Café  Kleine Pieter Potstr. 8  B-2000  Antwerpen (B) +32(3)2320736   
NVSH Den Haag  Gr. Hertoginneln 203  2517 ES  Den Haag  070-3653848
NVSH Haarlem/Alkmaar 
 Ripperdastraat 11  2011 KG  Haarlem  023-5326602
NVSH Z-Limburg Nederlandlaan 1 6414 HA Heerlen 045-5213796 
Rozes  info@rozes-vzw.be  
Sameplace  Nassaukade 120  1052 EC  Amsterdam  020-4751981
Showboat  Lagedijk 328  1544 BX  Zaandijk  06-23972607
Café Stonewall Walstraat 12-14 7511 GH Enschede 053-4317014 
VVSM-Village  Azaleastraat 58  B-9920  Lovendegem (B) +32-474718113
Wild Side  Rozenstraat 14  1016 NX  Amsterdam  06-14601729

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

VSSM infofoon 06 1921 7993
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