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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. Waar mogelijk 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, Bark&Play,Algemene 
jongerengroep(AGJ); 

• 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, Dedemsvaart, Den Haag, 
Nijmegen en Sittard
Niet-leden zijn welkom bij vrijwel al onze 
bijeenkomsten en betalen € 12,50 per  
persoon. Voor leden is de toegang gratis 
maar Voor de locatie Sittard zal een kleine 
extra toegangsprijs voor leden gerekend 
worden. Hou de informatie op de site in de 
gaten. , op vertoon van ledenpas. 

Lid worden van de VSSM 
Het VSSM-lidmaatschap geeft je toegang 
tot alle verenigingsbijeenkomsten. 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 parenlidmaatschap (twee leden- 
kaarten, één woonadres,) kost per jaar € 99.  

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.

Kopij Kerfstok/website 
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/website verwelkomt originele 
foto’s, maar wij herhalen nogmaals dat 
het 
tijdens de openingstijden van de Groepen 
niet is toegestaan om te fotograferen, 
tenzij in een afgescheiden ruimte, óf  
voor of na aanvang van de Groep.
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van de Bestuurstafel
Kerfstok , eind december 2016

Eindelijk weer een Kerfstok, niet omdat we hem niet wilden maken maar omdat er vanuit de 
groepen geen input kwam om het blad  te vullen. Tijdens de ALV van 22 april 2017 moeten wij 
maar eens kijken wat we verder willen met ons blad. Het is ergens  ook wel te begrijpen. Een 
verenigingsblad  is wel  leuk maar we leven in het digitale tijdperk en dat betekent  dat 
internet op ons gebied veel meer te bieden heeft dan een verenigingsblad. De agenda staat 
op de site met alle recente en actuele informatie. Om die reden is de website dan ook 
aangepast aan de eisen van deze tijd. De teksten die op de website staan zullen in de 
komende maand opnieuw bekeken en waar nodig aangepast worden. Wij hopen dat de 
website als het ware ook onze  Kerfstok kan worden maar ook dan zijn wij afhankelijk van 
input van onze leden !

Tijdens het afgelopen MOV heeft een van de webmasters  een dringend beroep gedaan om 
vanuit de groepen verhalen over hun eigen ervaringen op te sturen. Ook foto’s van de ruimtes 
waarin gespeeld wordt zijn belangrijk en als er mensen op staan dan uiteraard deze graag 
onherkenbaar.  Misschien heb je eigen fotowerk dat gepubliceerd kan worden op de website 
?  Een zgn . fotoverklaring is dan van belang want zonder deze verklaring plaatsen wij geen 
foto’s waar mensen op de een of andere wijze herkenbaar zijn. Deze fotoverklaring is binnen-
kort op de website te vinden.

Rest mij om namens het bestuur  ieder een boeiend, inspirerend en gezond 2017 toe te 
wensen 
Ruud, voorzitter
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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

Zoals het er  nu uit ziet
Is dit de laatste Kerfstok in deze vorm

Ondanks alle moeite van het bestuur en redaktie.
Schijnt er geen behoefte te zijn aan een VSSM blad

Wij konden niet zonder uw medewerking, we hadden  uw verhalen nodig en ook 
uw foto’s waren van harte welkom.

Er zijn de afgelopen 46 jaar vele mooie kerfstokken verschenen met vele 
verhalen en foto bijdragen van leden. Een klein groepje mensen heeft er  hard 

aan gewerkt om deze Kerfstokken te maken, waarvoor veel waardering en dank,  
maar..... tijden veranderen.
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VSSM bijeenkomsten.

Her en der in het land heeft de VSSM ruimtes in gebruik om de mensen met SM gevoelens een 
veilige ontmoetingsplek te geven. 

Vooral voor de beginners en de zoekende SM-er is het doolhof in SM-land nogal ondoorzichtig. 
Er zijn “wolven in schaapskleren”: mensen die op de MSN of in mails zich voordoen als “ervaren”, 

maar nog geen zweep kunnen hanteren. 
De VSSM zorgt voor een veilige omgeving. De coördinatoren zijn ervaren mensen en hebben 
begrip voor uw schroom om naar binnen te gaan. Ook zij hebben ooit een eerste keer gehad. 

Eén van de coördinatoren vangt u op en heeft een team achter zich staan om u wegwijs te 
maken binnen de locatie en binnen de groep.

De meeste bijeenkomsten staan open voor iedereen, ongeacht de seksuele geaardheid, een 
aantal bijeenkomsten zijn enkel toegankelijk voor mannen. Het soort bijeenkomst is uit de 

naamgeving op te maken.

We kennen de termen:AG: Algemene Groep, toegankelijk voor iedereen, ongeacht de seksuele 
geaardheid.

MG: Mannen Groep, enkel toegankelijk voor mannen.
◦HG: Homo Groep, beter bekend onder de naam Powerparty en Powerparty Unlimited.

Op dit moment heeft de VSSM locaties in:

Amersfoort
Dedemsvaart

Den Haag
Nijmegen

Sittard

De VSSM zoekt nog naar locaties in (de omgeving van):

•Arnhem
de Achterhoek

Zeeland
Brabant

Friesland
Noord Holland

Andere plaatsen zijn ook welkom, hoe meer plaatsen er zijn waar we bij elkaar kunnen komen, 
hoe leuker het is.

Weet u, of heeft u de beschikking over, een ruimte waar de VSSM gebruik van kan maken neem 
dan contact met ons op.

Een mailtje naar info@vssm.eu met daarin de gegevens van de locatie en de contactpersoon is 
voldoende.
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Suspension en spanning in het bos...
Wij hadden al vaker besproken om een fotoshoot te doen in het bos met luier aan. Dit 
gingen we dan ook doen. Twee vrienden van ons wilden ook graag mee maar dan wel voor 
een suspension uit proberen. Dus wij met z`n vieren een date gepland om dit te gaan doen.  
De voorpret was al erg leuk. En de dag dat we zouden gaan was dan ook al snel 
aangebroken. s Avonds na het eten de spullen ingepakt en richting het bos. We hadden 
ergens een plek afgesproken en daar ontmoeten we elkaar dan ook. Bepakt en bezakt met 
alle spullen op zoek naar een mooie plek om foto`s te gaan maken. Deze plek was snel 
gevonden dus we konden beginnen. Ik vond het toch spannend om te doen. Er konden 
zomaar mensen langs komen en die zouden het kunnen zien. Dit hield ik goed in de gaten 
want daar zat ik toch niet echt op te wachten. Gelukkig gebeurde dit ook niet dus na een 
paar goede poses en foto`s geschoten te hebben waren we daar weer mee klaar. Onze 
vrienden hadden wat verderop gewacht tot wij klaar waren. 

Eenmaal weer bij hen aangekomen weer verder zoeken naar een goede stevige boom. Elke 
boom die we passeerde bood mogelijkheden maar was niet goed genoeg. Tot we bijna 
tegen een boom aanliepen die geschikt was. Ja hier zouden we het gaan doen. M pakte de 
benodigde spullen om de suspension voor te bereiden. E begon ondertussen de bondage 
aan te leggen bij R. Die twee hadden dikke lol samen. Ook de spanning voor de suspension 
speelde natuurlijk mee. Het bleef spannend omdat je op een openbare plek bent en de 
kans bestaat dat mensen je gaan zien! Maar ondanks dat was de wil om het te proberen zo 
groot dat het gewoon zou gebeuren. Al werden de kleren gewoon aangehouden tijdens 
de bondage en de suspension.

Nadat de bondage aangelegd was, en de boom ook klaar was om een suspension uit te 
voeren, konden we beginnen. M zat nog in de boom om vanuit boven uit de suspension te 
begeleiden om r op de goede hoogte te kunnen laten hangen. En ja nu ging het echt 
beginnen. Het werd voor R haar eerste suspension. Ze had er zin in dat was aan alles te 
merken. We waren ook allemaal vrolijk en hadden veel lol door de hele situatie. Daar stond 
r. De haak die bevestigd werd aan haar bondage werd vast gemaakt. En ja nu was het even 
helpen om haar omhoog te tillen. Dit deed E samen met P en M zorgde bovenuit de boom 
dat hij zijn lijn omhoog trok. Zo duurde het niet lang of R was lekker aan het hangen en 
schommelen. Een grote schaterlach en heel veel lol met elkaar zorgde ervoor dat we 
genoeg plezier beleefde. E en P gingen wel even zorgen dat R nog harder ging 
schommelen. Van de ene kant naar de andere kant werd ze geschommeld. Wat een plezier! 
Ook M had zo zijn plezier boven in de boom. 

Op een gegeven moment kwam hij op de kop boven R hangen. Dat was toch echt wel een 
foto waard! Dus snel een foto geschoten en toen werd het weer tijd om R los te gaan 
maken. We waren al met al toch een tijdje bezig geweest en het werd ook al wat later. Zo 
gezegd zo gedaan. E en P zorgde ervoor dat R weer veilig op de grond kwam te staan. En M 
die nog steeds in de boom zat begon de lijnen te verwijderen en kwam uiteindelijk ook 
weer veilig op de grond terecht. De bondage werd weer losgemaakt en alle spullen die 
gebruikt waren werden opgeruimd. Toen we daar mee bezig waren kwam er nog een 
wandelaar langs die het wel leuk vond dat wij dat gedaan hadden. Niet eens een gekke 
opmerking maar een spontane reactie. Dat zijn toch weer leuke dingen. 

Nadat alle spullen opgeruimd waren werd het tijd om weer richting de auto te gaan. 
Onderweg naar de auto nog steeds plezier om alles wat we meegemaakt hadden. Weer 
een leuk avontuurtje meegemaakt. Suspension en spanning in het bos is daarom ook zeker 
de moeite waard geweest.
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Een verhaal...
De hele dag had ik al in mijn datex body gelopen. Niet echt rekening houdend dat Hij 
s´avonds wilde spelen. Ontkenning of geen rekening mee houdend. A fijn wat het ook 
mocht zijn ik was mezelf er niet echt bewust van. Mijn hoofd stond er weer eens niet 
naar. Kon alleen de vinger er niet op leggen waar het precies door kwam. Die dag ben 
ik bewust geworden van een aantal dingen maar of het daar alleen door kwam, dat ik 
geen behoefte had, ik weet het niet.
Goed Hij gaf me opdracht na het avond eten. Ik moest mezelf opfrissen en mijn body 
weer aan doen. Dit deed ik. Nog steeds met mijn gedachten niet beseffend wat er zou 
gaan gebeuren. Na het opfrissen kwam ik in de huiskamer. Ik moest gaan staan, ogen 
dicht houden. Dit koste me al moeite dus ik hield mijn handen maar voor mijn ogen. 
Hij pakte mijn zware hoofdmasker en ik raakte lichtelijk in paniek. Ik wilde dit niet. Ik 
kon mezelf nu niet overgeven. Ik wilde niet kwetsbaar en afhankelijk zijn. Hij kon de 
pot op! En ik bleef eigenwijs. Hij kon hoog of laag springen maar het ging hem niet 
lukken.

Hij werd boos. Terecht. Ik wil al tijden niks en huil alles bij elkaar als we wat doen. Ik 
word gek van mijn binnenste strijd ik kan het maar niet los laten. Dan maar niks doen 
dat bespaart me strijd en frustraties. Dat bespaart voor ons alle negatieve dingen. 
Ruzie is iets waar ik een hekel aan heb. Ik wordt er onzeker van en zeker op het gebied 
van bdsm als ik niet wil. Dan ligt het aan mij. Voor mijn gevoel maak ik dan alles kapot. 
Ons samen zijn is dan stuk ik zie het niet meer zitten dan. Ik loop er het liefst voor weg 
maar dat lost ook niets op.

Hij is boos weggelopen en zegt ik ga naar bed. Ben klaar met jou! Niet lang daarna 
verschijnt Hij weer in de kamer en negeert me. Hij pakt sleutels en doet zijn jas aan. Hij 
vertrekt! Waar gaat tie heen? Ach wat boeit het ook praten heeft nu toch geen zin. Wat 
moet ik zeggen? Hij is boos en ik ben eigenwijs. Dus ga dan maar lekker. Ik kijk een paar 
keer op de app en zie hem soms online komen. Hij stuurt niks. Nou dan doe ik het ook 
niet. Maar het zit me echt niet lekker dus stuur hem een berichtje. Dat ik spijt heb en ik 
ook niet weet waarom ik zo doe. Ik er van baal maar hij daar nu ook niets aan heeft. Hij 
stuurt terug dat hij het allemaal niet meer weet hij wilde genieten van en met mij. En 
dat hij blijkbaar alles ruime tijd van tevoren door moet geven aan me. En ja dit brengt 
me van m´n stuk. Heeft tie gelijk? Ach ik weet niet wat ik erop moet zeggen dus ik zeg 
maar niks meer....

Na een uurtje moet ik naar toilet. Ik loop richting de gang en zie hem voor de deur op 
zijn hurken zitten. In de kou. Alleen. Het doet me zo´n pijn hem zo te zien zitten. Dit 
verdiend hij niet. Mijn schuldgevoel, wat ik toch wel, had wordt nog groter en ik doe de 
deur los. Ik smeek hem bijna kom naar binnen schat. Hoelang zit je daar al? Hij bromt 
wat en zegt ik kom zo. Ik blijf bij de deur staan en voel mijn brok in de keel. Ik heb 
medelijden met hem. Wat doe ik hem aan? Wat doe ik ons aan?
Ik ben zo blij dat Hij opstaat en naar binnen komt. Ik vraag of ik een knuffel mag. Die 
heb ik zo nodig. Hij zegt die krijg je zo... ik loop terug naar de kamer. Ik ga zitten op de 
grond en wacht tot hij komt. Ik huil. Ik voel me nog ellendiger. Ik heb hem zo nodig en 
ik ben zo verdomd eigenwijs door hem af te stoten!
Hij komt de kamer in en gaat op de bank zitten. Hij geeft aan dat ik naast hem mag 
zitten en ik val nog net niet in zijn armen. Hij trekt me dicht tegen zich aan en ik huil. Ik 
huil als een klein kind. Maar wat voelt het fijn. Zijn armen te voelen en me veilig voelen. 
Ik durf hem nog niet in de ogen te kijken maar het voelt goed. Vertrouwd en veilig. Dat 
is wat ik nodig heb. Hij gunt me dit en kan me dat geven. En dat besef ik op dat 
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moment heel goed. Ik blijf verdrietig en er gaat zoveel door me heen. Ik ben blij dat hij 
niet helemaal klaar met me is. Dat hij naar binnen is gekomen en ik een knuffel heb 
gekregen. Dat hij me vasthoud en zonder woorden duidelijk maakt dat ik mag blijven 
en we niet uit elkaar gaan. Dat geeft me zo´n warm gevoel van binnen.
We zijn uiteindelijk naar bed gegaan en hebben nog een leuk onderonsje gehad. 
Gewoon ontspannend en dat hadden we allebei nodig.

De volgende dag....

Vanmorgen kreeg ik de opdracht om batterijen te kopen voor het eitje en de 
afstandbediening. Dit heb ik vanmiddag gedaan. Ook nog even op familie bezoek 
geweest dus ik was happy. Vanavond hadden we nog wat plannen dus we moesten 
even de deur uit. Ik moest het eitje in doen. Voelde de weerstand weer opkomen maar 
verdrong het. Denkend aan gisteravond. Dat wilde ik niet weer. Dus met tegenzin toch 
het eitje in gedaan en zo de deur uit.

Meester probeert me te plagen met het eitje maar ik reageer niet. Dit wist hij. Ik vertik 
het om er iets van te laten merken. Tegenover hem maar ook tegenover mensen die we 
tegen komen. Niemand hoeft dit te weten. Onderweg weer naar de auto zegt Meester 
of ik braaf zal zijn. Ik zeg; ja zal wel moeten. Meester zegt waarom? Ik zeg tegen hem dat 
ik niet weer net als gisteravond wil eindigen.
Eenmaal weer thuis doe ik het eitje uit. Ik krijg de opdracht om mezelf weer op te frissen 
en iets leuks aan te doen. Ik doe dit netjes. Meester zegt ook dat ik het goed gedaan 
heb. En ja dit doet me toch wel weer wat. Gelukkig mag ik nog even wat op tv af kijken 
dus probeer me daar maar op te concentreren en niet na te denken wat er zometeen zal 
gebeuren allemaal. Meester heeft opnieuw mijn zware masker gepakt. Ik verafschuw 
dat ding. Maar aan de andere kant het helpt me wel beter om mezelf over te kunnen 
geven. Anders houd ik teveel dingen in de gaten....

Nadat het programma afgelopen is dan geeft (lees gooit) Meester mij het masker toe. Ik 
zit er mee in mijn hand. Wat een moeite kost het me weer. Tot Meester zegt komt er nog 
wat van aansteller! Pfoe eikel ik ga bijna in de verdediging maar denk weer even aan 
gisteravond. Ik zeg nog maar ik kan het niet alleen... dus na wat gestuntel en rekken van 
tijd helpt Meester mij. Ik heb hem op en Meester maakt hem erg stevig vast. Iets te 
stevig en hij mag op sommige plekken gelukkig iets losser. Krijg ook nog een grote nek 
collar om en dan is alles gefixeerd. Ik moet gaan staan. Ik sta te wachten en probeer te 
luisteren wat Meester uitspookt. Mijn hartslag is hoog en ik ben toch wel nerveus. Tis 
ook weer zo´n tijd geleden!

Meester bind mijn handen bij elkaar en ik sta daar met mijn handen vast tegen mijn nek 
aan. Het touw is bevestigd aan mijn collar. Ik voel me een beetje stom zo. Maar goed dat 
besef heb ik niet lang. Ik moet op mijn knieen zitten en mijn benen wijd doen. Ik zit zo te 
wachten. Krijg al snel een zetje en moet voorover bukken. Benen verder uit elkaar. 
Meester masseert mijn anus en ik weet genoeg. Ik wordt weer volgeplugd. Shit ik blijf 
maar moeite hebben om anaal iets in me te hebben. Het voelt zo onnatuurlijk. Daar 
hoort niks in alleen maar iets uit te kunnen! (Ook iets psychisch.) Maar gelukkig gaat het 
goed en kan Meester mij rustig pluggen.

Ik sta niet lang daarna stabiel op een plek in de kamer. Meester doet me pijn met een 
gemeen balletjes speelgoedgeweertje. Die dingen komen nog gemeen vies aan. Ik 
merk dat ik dit niet echt kan handelen. En als ik dan ook nog de plug uit mijn kut druk 
door de pijn te verbijten is het ff te gek in mijn lijf.
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Meester laat het even zoals het toen was en zet me wat anders neer. Ik krijg wat lievere 
klappen met een plak. Meester vraagt me wat ik vandaag verkeerd heb gedaan. Dat 
waren twee dingen. Ik had niet gevraagd of ik een slip aan mocht en had mijn 
dagelijkse collar afgedaan. Daar kreeg ik nog een paar gemene tikken van met de 
knuppel. Het tintelde en voelde zo kut!

Meester vond het na een paar gemene tikken even genoeg. Mijn handen waren in de 
tusentijd ook los gegaan en ik kreeg de plug weer in mijn hand gedrukt. Ik moest hem 
zelf inbrengen en dit deed ik nadat mijn handen helemaal bevrijd waren van het touw. 
Meester bracht een touw aan om mijn middel en door mijn kruis. Zo bleven de 
pluggen netjes zitten en kon ik ze ook niet meer eruit drukken. De fairy werd ook nog 
op mijn klit gedrukt en vastgezet met het touw. Shit Hij ging mij weer plagen door mij 
te teasen. Oke dit was grappig maar ook zo frustrerend! Opnieuw een andere plek 
uitgezocht in de kamer waar ik kon staan. Meester zette de fairy aan op een zachte 
stand. Ik moest vragen om klaar te komen als ik het aan voelde komen. Dit deed ik en 
gelukkig op tijd deed Meester de fairy weer uit. Zo kwam ik nog niet klaar. Maar 
Meester blijft een Sadist dus de fairy ging weer aan en zo ging dat even door. Aan en 
uit.... tot ik op een gegeven moment klaar kwam en met moeite kon blijven staan. Ik 
moest recht blijven staan maar om tijdens een orgasme te blijven staan en op je billen 
gemept te worden (en nee dat was niet zachtjes) dat is verdomd moeilijk. Maar dit lukt 
me.

Uiteindelijk belanden we op de slaapkamer en naast ons bed heeft Meester een 
matras neergelegd. Wanneer heeft tie dat gedaan? Ach wat maakt het ook uit de fairy 
gaat weer aan en ik hang half op bed. Als ik weer bijna kom mag ik dit niet. Meester 
blijft me plagen en geeft me door dat ik moet tellen als ik het aanvoel komen. Maar in 
die tussentijd kom ik al dus poging drie. Maar hoe gek ik ook word het lukt me niet om 
weer te komen. Ik mag gaan liggen en Meester zegt nog even dat hij dit uren vol kan 
houden! Ja maar ik dan? Ik kan dat niet? Ik wordt gek van dit alles! Ik wil nog vaker 
komen maar ik ben onderhand verdoofd daar beneden. Meester blijft naar me kijken 
volgens mij en praat tegen me. Wat er allemaal gezegd wordt weet niet meer.

Meester maakt op een gegeven moment de touwen los en mijn kut plug gaat uit. 
Meester geniet nog even van mijn klets natte kutje en komt klaar waar ik niks meer van 
merk. Ik krijg de keuze om of te blijven liggen of onder de douche. Ik kies voor de 
douche. Ik voel me vies en ook wel een beetje gebruikt maar ook dat is een geil gevoel 
en een geile gedachte. In de badkamer mag mijn masker eindelijk af en kan ik weer 
wennen aan al het licht. En ja ik ben een panda beertje geworden. Mijn mascara is 
volledig uitgelopen maar ook dat vind Meester een mooi gezicht.
Eenmaal weer lekker gedoucht en fris nog lekker genoten van een wijntje die Meester 
voor me ingeschonken heeft. Ik voel me fijn en gelukkig. Even geen zorgen en geen 
ruzie. Allebei genoten van deze bijzondere avond. Ja dit hadden we beide weer nodig. 
Het zit nog steeds goed en ja ups en downs blijven maar ook daar komen we weer 
sterker uit. Hou van jou ontzettend veel! Ook al ben ik een eigenwijze draak toch blijf je 
me teasen en dit werkt nog steeds. Godzijdank.
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