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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, Amsterdam (Zaandam), Den
Haag, Nieuw Namen (2012), , Rotterdam,
Sittard en JP Sittard, Oude Pekela, 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.

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 VSSMwebsite www.vssm.eu.

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

!

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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FotoFree sharing

van de Bestuurstafel
De zomer,

De zomer doet veel mensen op pad gaan terwijl anderen thuis wat dingen op pakken.
Voor de thuisblijvers zijn er in elk geval onze bijeenkomsten door het hele land heen.
Misschien wel eens een mogelijkheid om een andere bijeenkomst van onze vereniging
te bezoeken dan waar je normaal komt. Overal ben je meer dan welkom en een andere
groep mensen geeft weer andere contacten en indrukken en wie weet ook weer een
ander leuk spel.
Ik hoop dat alle bijeenkomsten ondanks dat ook coördinatoren met vakantie gaan, goed
kunnen blijven doordraaien. De wens van het bestuur en van de leden is zomersluiting
te voorkomen maar daarvoor is wel de medewerking van enkele vaste bezoekers per
locatie voor nodig. Met één coördinator is een groep niet verantwoord te draaien maar
er is veel mogelijk als er enkele vaste bezoekers zijn die een enkele keer per jaar, dat het
nodig is, actief kunnen meewerken. Wil je je incidenteel inzetten voor het open houden
van de locatie waar je regelmatig komt, neem dan contact op met een van de coördinatoren daar.
Laten we er een BOEIENDE zomer van maken met leuke activiteiten en als je met
vakantie gaat, een mooie tijd en behouden terugkeer.
Groeten,
Ruud
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VSSM-agenda
j u l i

DATUM

5
6
13
13
19
20
27
27

PLAATS

TIJD

INFO

Amsterdam
Sittard*
Amersfoort
Noord
Den Haag
Amersfoort
Amersfoort
Zwolle

20.00-03.00
15.00-?
14.00-19.00
14.00-20.00
20.00-02.00
15.00-20.00
15.00-20.00
15.00-20.00

Aanmelding via infofoon en info@vssm.eu
Club Cupido, algemeen
Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
Swingersdream, Winschoterweg 30 Waterhuizen
AG Den Haag
Berghut, algemeen
Berghut, Powerparty, homogroep
Adres via Infofoon, algemeen + WAC

PLAATS

TIJD

a u g u s t u s
DATUM

-

2
3
3
10
10
16
17
24
24

INFO

Amsterdam
Sittard*
Amersfoort
Amersfoort
Noord
Den Haag
Amersfoort
Amersfoort
Zwolle

20.00-03.00
15.00-?
14.00-19.00
14.00-19.00
14.00-20.00
20.00-02.00
15.00-20.00
15.00-20.00
15.00-20.00

Aanmelding via infofoon en info@vssm.eu
Club Cupido, algemeen
Berghut, Powerparty, Unlimited
Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
Swingersdream, Winschoterweg 30 Waterhuizen
AG Den Haag
Berghut, algemeen
Berghut, Powerparty, homogroep
Adres via Infofoon, algemeen + WAC

PLAATS

TIJD

INFO

Amsterdam
Sittard*
Amersfoort
Noord
Den Haag
Amersfoort
Amersfoort
Zwolle

20.00-03.00
15.00-?
14.00-20.00
14.00-20.00
20.00-02.00
15.00-20.00
15.00-20.00
15.00-20.00

Aanmelding via infofoon en info@vssm.eu
Club Cupido, algemeen
Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
Swingersdream, Winschoterweg 30 Waterhuizen
AG Den Haag
Berghut, algemeen
Berghut, Powerparty, homogroep
Adres via Infofoon, algemeen + WAC

s e p t e m b e r
DATUM

6
7
14
14
20
21
28
28

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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Algemene ledenvergadering 2014.
Op zaterdag 12 april heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats gevonden. We
waren met 24 mensen. De sfeer van de hele vergadering was positief en constructief.
Kritische punten werden goed en met respect voor elkaar besproken. Het bestuur
kreeg een aantal goede suggesties waar wij verder mee aan de slag gaan. Zonder
vooruit te lopen op het verslag kunnen wij enkele besluiten aangeven die in feite gelijk
uitgevoerd kunnen gaan worden.
1.De kerfstok zal dit jaar één keer op papier uitkomen en dat is dus vlak voor de ALV
gebeurd. Jullie hadden de digitale versie van deze uitgave al wat eerder via de mail
gekregen. De andere drie Kerfstokken dit jaar zullen digitaal worden verspreidt.
Voortaan dus 4 maal digitaal en een van deze ook op papier. De mensen van wie nu
bekend is dat zij geen internet hebben zullen een geprinte versie van de kerfstokken
ontvangen.
Het voordeel van de digitale versie is dat er veel meer mogelijk is en hopelijk daardoor
ook interessanter voor adverteerders zal worden. Op advies van een van de
aanwezigen tijdens de ALV wordt besloten dat de leden eerst van de nieuwe kerfstok
een link ontvangen om hem op internet te bekijken en dat na verloop van tijd deze
versie van de kerfstok op de site komt, leesbaar voor iedereen. Zo blijft de kerfstok
voor de leden exclusief. Uiteraard krijgen de mensen zonder internet gelijktijdig de
printversie.
2.Tijdens de ALV werd een nieuwe versie van de website getoond welke ondertussen
de oude website heeft vervangen. Op de nieuwe website vindt je dezelfde onderdelen
als op de vorige. Doordat de vorige webmaster en sitemeid al veel gedaan hadden was
het omzetten naar een nieuwe look mogelijk. Er zijn ook wat verbeteringen in het
doorlinken aangebracht en voor adverteerders zijn er meer mogelijkheden. Er komt
nog een community aan de site maar dat is nog niet uitontwikkeld. Als je je wil
opgeven om het proefdraaien van dat deel waar mensen contacten kunnen leggen
mogelijk te maken dan heel graag!!! Aanmelden hiervoor kan via de website. Het
community deel kan pas in de “lucht” als mogelijke kinderziektes er uit zijn. Er zal ook
een deel komen waar leden zelf foto’s kunnen uploaden. Dat deel zal alleen voor leden
toegankelijk zijn. De webmaster regelt de foto’s voor op het open deel van de site. De
ALV was erg blij met de nieuwe mogelijkheden en dank voor de werkers hieraan!!
1.Het bestuur is uitgebreid met Frank en Teus. Frank draait al jaren binnen de VSSM
mee en Teus behoeft geen toelichting. Heel fijn dat mensen zich willen inzetten.
Er is nog veel meer aan de orde geweest tijdens de ALV maar dat zien jullie wel in de
verslaglegging.
Groeten namens het bestuur,
Ruud
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Mijn verhaal
Mijn verhaal begint met een nieuwe
relatie. We kenden elkaar al een tijdje
toen mijn vriend, nu mijn echtgenoot,
mij vroeg te gaan zitten. Hij wilde mij iets
vertellen en hij vroeg mij niet boos te
worden. Ietwat verbaasd ging ik zitten.
Hij pakte een tas en vroeg mij de inhoud
te bekijken en wat ik er van vond.
Nogmaals herhaalde hij dat ik niet boos
moest worden, hij verplicht mij tot niets.
Nieuwsgierig geworden begon ik de tas
uit te pakken en haalde pikante hesjes,
slips en jurkjes uit de tas. Een
jarretelgordeltje en kousen. Tot nu toe
niet wereldschokkend om boos op te
worden.
Hierna kwamen er dingen uit de tas waar
ik even aan moest wennen. Leren
handboeien, enkel-banden, halsband,
masker en iets wat later tepelklemmen
bleken te zijn. Ok, dacht ik dit is andere
koek. De andere klemmen en gewichtjes
begreep ik nu ook.

schoon zijn. Zorgvuldig verzorgde ik mijn
lichaam en maakte mijzelf op. En deed de
hoge hakken aan. Nu was op hoge hakken
lopen niet mijn sterkste kant, maar het
lukte. En in de loop van de tijd heb ik dat
aardig onder de knie gekre-gen. Het
maakt je geheel afhankelijk van je
meester, hij zorgt ervoor dat je niet valt.
één ding mocht niet, een slipje dragen.

De eerste keer was ik goed zenuwachtig.
Ik had de opdracht gekregen mij om te
kleden en mijzelf mooi te maken. Alles
moest van onderen geschoren en

Na deze keren volgde er vele
speelavonden. Ik werd vastgebonden en
de tepelklemmen werden stevig

Ik kwam de kamer in en wat onzeker
kwam ik op hem af. Kom hier voor mij
staan zo was de op-dracht. Ik wilde wat
vragen, maar er werd gezegd dat ik alleen
mocht antwoorden als mij wat werd
gevraagd.
Toen ik voor hem stond zei hij mij de
handen op de rug te houden, hij maakte
de handboeien nog niet aan elkaar vast,
dat kon later nog wel. En dat is ook tot
mijn vreugde gebeurd bij latere speelavonden.
Ik stond voor hem en zorgvuldig werd ik
gekeurd, ik had alle opdrachten omtrent
Al die tijd zat hij mij gespannen aan te
kleding en ver-zorging goed uitgevoerd,
kijken hoe ik zou reageren. Ik vroeg hem hij was tevreden.
of hij graag wilde dat ik deze kleding
Hierna volgde de inwendige keuring en
aantrok. Hij antwoordde hierop
kregen mijn tepels een voorproefje hoe
bevestigend. Hij hield van SM en vroeg
hij deze zou gaan behandelen. Tot mijn
of ik daarin mee wilde gaan, maar alleen verbazing en vreugde, werd ik ontzettend
als ik dat zelf wilde. En hij verzekerde mij opgewonden van het spel en pro-beerde
dat ik te allen tijde de baas was. Ik hoefde alles zo goed mogelijk uit te voeren en te
niet lang na te denken en antwoordde
verdragen.
hem dat ik het wel intrigerend vond.
Hij was zeer tevreden en gaf mij de
Ik wilde alles weten en vroeg hoe een en opdracht hem met mijn mond te
ander in zijn werk ging.
bevredigen. Ik was inmiddels geheel
naakt en bij hem was alleen zijn toch wel
En zo werd ik ingewijd in de SM, ik kreeg forse penis ontbloot, die in mijn mond
les van mijn toekomstige meester om
alleen maar verder opzwol. Ik moest mij
een goede slavin te zijn. Ik leerde dat
na een tijdje omdraaien en
wederzijds vertrouwen het belangrijkste vooroverbuigen met mijn handen op de
is en dat stop ook stop is. En hoe de
bank, waarna hij mij van achteren in mijn
verdere regels zijn om een goede slavin
vagina nam. Je anus komt een andere
te zijn. Hij was en is en geduldige en lieve keer aan de beurt. Eerst maar een beetje
meester
hier aan wennen.
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aangedraaid. De pijn en hulpeloosheid
gaven en geven een opwindend gevoel.
En de drang om verder te gaan dan ik in
eerste instantie van plan was overheerste
vanaf dat moment.
Spanking was de volgende stap die ik
leerde waarderen.
Eerst met de vlakke hand werden mij
billen en borsten onder handen
genomen. Het neerkomen op mijn billen,
gaf een vlammende opwindende pijn. Tot
mijn verbazing werd ik er heel geil van.
Langzamerhand kreeg ik ook tikken op
mijn vagina en kreeg ik klappen met de
rijzweep.
De karwats heb ik als verrassing voor hem
gekocht om mij mee te bewerken. Ook de
paddel vind ik heerlijk als hij neerkomt op
mijn billen, heerlijk als het nog lang
nagloeit. De rode billen en strie-men zien
ik als een trofee van mijn overgave.
Anaal genomen worden vond en vind ik
nog steeds heerlijk. De butpluggen
werden steeds groter en van voor en
achter gevuld zijn terwijl ik hem pijp geeft
mij een gevoel van opperste
vrouwelijkheid. Ik raak volkomen in
extase en in trance als we spelen. Om mijn
gillen en kreunen van genot wat te
temperen krijg ik een bal in mijn mond.
Toch wil mijn meester, zoals ik hem noem
tijdens onze speelavonden, mij ook wel
eens horen.
Als hij mijn borsten voorziet van klemmen
en er hard in bijt gil ik het uit van pijn en
genot.
Hoe strenger hij is hoe meer opgewonden
ik raak. Nu komt het allemaal misschien
wat vreemd over voor een leek. Toch is er
geen intensere relatie dan een SM relatie.
Mijn meester geeft mij plezier, ik geef
hem plezier en mijn meester zorgt ervoor
dat ik in mijn extase en roes niet te ver ga.
Ik moet op tijd rusten en drinken. Hij is
ondanks de “pijn “ die hij mij doet heel lief
en respectvol.
Nu hoor ik te wachten op de opdracht om
mij om te kleden voor een spel. Maar vaak
vraag ik hem of hij alsjeblieft met mij wil
spelen. Het is namelijk niet zo dat wij
10

KERFSTOK NR.2 juni - juli - augustus

alleen maar SM bedrijven, ook gewone
sex is aan ons wel besteed.
De misvatting dat mensen die aan SM
doen een ongelijkwaardige relatie
hebben bestrijd ik dan ook ten zeerste. We
hebben een gelijkwaardige relatie in alles.
We helpen elkaar en doen veel samen.
Toch laten we elkaar de ruimte om onze
eigen dingen te doen, maar nooit ten
koste van de ander. Een leven zonder SM
kan ik mij dan ook niet voorstellen. Het is
toch een soort verslaving.
Alleen zit ik met een probleempje, ik durf
mijn droom en fantasie (verlangen) niet
zo goed te vertel-len aan mijn meester. Al
een hele tijd droom ik dat hij een meester
uitnodigt die mij in zijn bijzijn gebruikt.
Het idee dat hij mij als zijn bezit uitleent
en of verhuurt windt mij zeer op. Hij is er
altijd bij in mijn droom en ik wil mijn
meester niet teleurstellen. Hij let erop dat
ik niet te ver ga en samen met de tweede
meester gebruikt hij mij. Toont mij aan de
andere meester en prijst mij aan als een
gehoor-zame slavin. In sommige dromen
betaalt de andere meester voor alles wat
hij wil een bedrag aan mijn meester. Mijn
meester bepaalt de prijs die hij daar voor
wil hebben.
Alles speelt zich af in huis of bij de andere
meester thuis. Ook hier word ik
zorgvuldig gekeurd en moet ik mij
presenteren aan de beide meesters. Hier
word ik nat en zwetend van wakker. Ik ben
dan bloedgeil en zou het liefst door mijn
meester genomen worden.
Waarom durf je dat niet te vertellen zou je
denken. Ik weet het niet: schaamte, het
gevoel een hoer te zijn. Als slavin ben ik
zijn privé “hoertje”, al dekt dat niet echt de
lading van het SM spel.
We zijn al eens samen in clubs geweest,
maar dat was het niet. Al vond ik het wel
opwindend dat hij met mij speelde waar
anderen bij waren. We zijn zoek geweest
naar een stel dat ook aan SM doet, maar
daar hadden we beiden geen goed
gevoel bij. De klik was er niet.

2014 | VSSM VERENIGINGSNIEUWS
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Toch blijft deze droom mij regelmatig
bezoeken. Gewoon vertellen is misschien
toch de beste optie.
Ik kijk nu al weer uit naar de volgende
speelavond met mijn eigen meester.
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20 jaar
wonen in een normaal rijtjeshuis in een

Mijn meester Tom en ik zijn nu twintig jaar
samen. Tom en ik hebben beide kinderen
uit vorige relaties, wij hebben geen
contact met deze kinderen, noch met
onze families. Tom en ik hebben enkel en
alleen elkaar.

Onze speelavonden hebben een bepaald
ritueel. Ik presenteer mij naakt, met
halsband, pols- en enkelbanden of
-boeien, uiteraard op hoge hakken. Mooi
opgemaakt, vaak ga ik voor een
spelavond eerst naar de kapper, de
schoonheidsspecialiste en/of de visagiste,
want Tom wil graag dat ik er hypercorrect
uitzie. Vooral mijn ogen, mijn mond en
mijn tepels krijgen extra aandacht.
Uiteraard ben ik volledig onthaard. Tom
wil dan graag eerst in mijn mond, een
heerlijk voorspel. Dan zijn mijn borsten en
tepels aan de beurt, ik vind het heerlijk als
hij de tepelklemmen zo vast mogelijk

FotoFree sharing

Onze bdsm-verhouding is verrijkt en
verdiept. Nog altijd is Tom mijn heer en
meester, en ik heb alles voor hem over.
Tom heeft mij veel geleerd, ik kan nu zeer
veel verdragen en geniet ervan zijn slavin
te zijn. Ik kick op pijn en op overgave, bied
mij graag aan en Tom geniet van mij als ik
mij weerloos en willoos aan hem
overlever. Zo nu en dan ben ik in een erg
exhibitionistische stemming, dan ben ik
de gehele dag naakt en Tom neemt mij
dan herhaaldelijk, graag anaal want daar
is hij een enorme liefhebber van. Dat
houdt in dat onze bdsm-activiteiten zich
vooral afspelen in de herfst en in de
winter, gordijnen dicht valt dan niet zo op,
en de intieme sfeer van de open haard en
brandende kaarsen doet de rest. Wij

gewone buitenwijk, we houden onze
liefhebberij voor ons want we kunnen
niet zeggen dat het begrip over bdsm de
afgelopen twintig jaar is verbeterd of
toegenomen. Diverse malen bezochten
wij clubs, ik gruw er onderhand van, al die
geile kerels die uit zijn op een gratis wip.
Het niveau is bedroevend.

12
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draait, en ze een tijdje laat zitten. Als hij ze
dan los maakt krijg ik zowat een orgasme.
Dan volgen er slagen op mijn vagina,
soms op mijn billen maar ik heb een hekel
aan striemen, hij mag alleen de zweep of
de karwats gebruiken als ik zeker weet dat
ik de eerstkomende tijd verhullende
kleding kan dragen. Want ik gun het hem
natuurlijk wel, het geluid van de fluitende
zweep en mijn kermen en kreten. Door
oefening zijn wij erin geslaagd fisting toe
te passen, voorzichtig rekt Tom mij op en
hij kan nu zijn gehele hand tussen mijn
billen naar binnen brengen. Dan komt het
hoofdspel, Tom neemt mij zeer intens en
lief, waarna ik hem met mijn mond reinig.
Als ik het op kan brengen en wij hebben
er beiden weer zin in, herhalen wij de hele
sessie. Alles vergezeld van zachte
romantische muziek, de nodige glazen
rode wijn, en een liefdevolle houding van
mijn meester Tom.
Soms mag ik onbeperkt klaarkomen,
andere keren moet ik daarvoor
toestemming vragen. Dat wordt van
tevoren overlegd en afgesproken. Wij
KERFSTOK NR.2 juni - juli - augustus

hebben sinds enkele jaren een bdsmvriendin uit Duitsland, die zo nu en dan bij
ons logeert en aan onze spelavonden
meedoet. Tussen haar en mij is een warme
vriendschap ontstaan, wij zijn als zusters.
Wij voeren gezamenlijk een act op voor
Tom, die hem uiterst geil maakt waardoor
hij in staat is om ons de gehele avond
constant te bevredigen. Onze Duitse
vriendin kan zo mogelijk nog meer
verdragen dan ik, dus dat zijn
verrukkelijke momenten. Zij vindt het
opwindend om zeer strak gebonden te
worden, haar borsten te laten afbinden en
zij houdt van het gebruik van naalden, die
overal ingestoken mogen worden,
waarbij wij wel een mondknevel bij haar
gebruiken, want ze kan ongelooflijk te
keer gaan als ze in zo’n stadium van
opwinding is. Wij kijken naar films van
‘The Upper Floor’, dat kan ik iedereen
aanraden want dan zie je bdsm die ons
aanspreekt. Zijn er meer slavinnen en
meesters die op deze wijze met elkaar
omgaan?
Elfriede (61 jaar)
2014 | VSSM VERENIGINGSNIEUWS
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Adverteren
in de KERFStOK en op de website
Advertentieprijslijst 2013 - 2014 in de Kerfstok en op de website van de VSSM.

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

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

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

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

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

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

www.vssm.eu
06 19217993
14

Vakantie in Frankrijk
Het beloofd een mooi zomer te worden
en we hebben een voor de
aankomende vakantie een oud landhuis
ergens in de provance, Frankrijk
gehuurd.
We hadden een tip gekregen van een
gezamenlijke kennis dat dit een mooie
locatie was, afgelegen, rustig en mooi
gelegen in de natuur.
Na de koffers gepakt te hebben uiteraard
ook een ruime koffer waar al
ons portable speelgoed in zat en de
nodige kleding. Gingen we met de
auto op weg.
We hadden de tijd en stopte onderweg
met enige regelmaat om te pauzeren
en van bestuurder te wisselen.
Na een lange dag rijden kwamen we
uiteindelijk aan op onze bestemming,
was maar goed dat de TomTom het deed.
Want het was al donker toen we
aankwamen en eigenlijk ook wel een
beetje sinister, het was een heel oud
huis, dikke muren en een hoog omheind
met een stenen muur die geheel
begroeid was.
Met enige moeite vonden we de ingang
en piepend ging het toegangshek open.
Eenmaal binnen waren we verbaasd over
de woning, die was ruim, hoge
Plafonds, meerdere slaapkamers en in
enkele kamers was een grote open
haard aanwezig. Zo ook in de woonkamer
waar al een stapeltje hout in lag en
een voorraadje er naast.
Nu was het zomer en buiten bijna warm,
maar het huis was aangenaam koel,
door de dikke muren was het klimaat
binnen aangenaam.
Verder verkende we het huis en kwamen
een deur tegen waarachter een trap
was te vinden, alleen liep die niet naar
boven, maar naar beneden.
Met enige nieuwsgierigheid daalde we af,
uit de verhalen wisten we wat
we konden verwachten…
Eenmaal beneden keken we een beetje
KERFSTOK NR.2 juni - juli - augustus

beteuterd om ons heen, het was een
niet al te grote kelder, je kon er ruim staan,
langs de wand wat
stellingen en wat wijn en huisraad.
Maar niks wat leek op wat we hadden
verwacht…
Ineens viel me oog op een enveloppe die
rechtop stond en duidelijk voor
ons bestemd was, onze namen stonden er
op.
Nieuwsgierig maakte we de envelop open
en haalde er een setje sleutels
uit een briefje.
Op het briefje stond hoe we een goed
verdekte deur konden vinden
achterin de kelder, deels in de schaduw
van het licht lag verborgen een
goed gecamoufleerde deur…
Nadat ik de sleutel had geprobeerd die in
de envelop zat ging de deur
soepel open en een aangename geur van
leer en hout kwam ons tegemoet.
Na het licht te hebben aangedaan keken
we onze ogen uit, het was een
compleet ingerichte SM kamer!
Aan de muren hingen ringen, uit het
plafond kwamen kettingen, er stond
een andreas kruis, een schandpaal een
spankingbok, tafel. Overal hingen
leren attributen aan de wand, zwepen,
boeien, maskers, opgerold touw,
kettingen, van als…
Verbaasd liepen we door de ruimte en
namen alles zwijgend in ons op… Dit
overtrof de stoutste verwachtingen…
Na alles te hebben bekeken gingen we de
auto uitladen en de koffers
uitpakken. Inmiddels was het al laat
geworden en moe van de reis en de
indrukken wilde we nu graag naar bed.
We namen nog eerst een glaasje wijn in
de woonkamer, ik kon het niet
laten en legde een kussen op de grond en
zei tegen je dat je bovenkleren
moest uitdoen. Even keek je me aan om
vervolgens aan de opdracht te voldoen.
Niet veel later stond je in je mooiste
2014 | VSSM VERENIGINGSNIEUWS
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ondergoed voor me in de kamer, Ik
keek alleen maar naar je terwijl het flauwe
licht op je lichaam scheen.
Ik gebaarde dat je naast me op de grond
op het kussen kon gaan zitten,
wat je ook deed en je tegen me benen aan
nestelde.
Ik streelde je door je haar en trok er
zachtjes aan. Pakte het glas wijn
en overhandigde je het waarna ik me
eigen glas pakte, we proosten op de
vakantie en hopelijk een heerlijke tijd
aldaar.
Niet veel later gingen we naar bed waar
we heerlijk tegen elkaar aan
kropen en in een diepe slaap vielen.
Ik werd wakker van de zon die door het
raam naar binnen scheen, jij
sliep nog als een marmot, hetgeen me
enigszins verbaasde omdat je
altijd vroeg wakker was en ruim voor mij
al van het bed was.
Nu gleed ik uit bed en ging naar de
keuken waar ik koffie begon te
zetten en een paar eitjes kookte en wat
broodjes klaarmaakte.
Met dat ontbijt ging ik naar boven waar jij
net wakker was geworden en
nog verbaasd om je heen keek. Tot je
besefte waar je was.
We genoten van het ontbijt en luisterde
naar de geluiden die door het
raam naar binnenkwamen, alleen maar
vogels, verder was er niets van
menselijke geluiden waarneembaar.
Uiteindelijk ging je naar de badkamer om
een heerlijke douche te nemen.
Ondertussen pakte ik de je kleding die ik
op bed legde, je kleren van de
heenreis haalde ik weg en borg ik op.
Niet veel later kwam je met een handdoek
om je hoofd uit de badkamer en
zag je de kleding op bed liggen en een
kleine glimlach tekende zich af
om je mond…
Ondertussen nam ik bezit van de
badkamer waar jij nog even terug kwam
om
je haar te drogen enz.
Toen ik klaar was en de slaapkamer in liep
16

was je er niet, een andere
deur stond op een kier en ik wist dat je
daar was, maar liet je gang gaan.
Na te zijn aangekleed hoorde ik een klein
kuchje, je stond in de
deuropening.
Met enige trots en bewondering keek ik
naar je, je zag er heerlijk uit.
Een zwart leren corseletje zat strak om je
middel en duwde je borsten
omhoog. Om je polsen droeg je leren
polsbanden.
Je benen waren nu niet in kousen
gestoken, het was hoog zomer, maar om
je
enkels had je wel je enkelboeien en je
stond op mooie pumps met een hoge
hak.
Een minuscuul slipje bedekte vernauwen
nood je schaamstreek en was
enigszins doorzichtig.
Om je mond stond een tevreden glimlach
toen je zag dat ik van het
aanblik genoot.
We gingen naar beneden en dronken
daar nog een kop koffie.
Ik haalde uit de kast een mooi doosje
tevoorschijn en keek je aan. Je
ziet er weer prachtig uit zei ik tegen je,
maar er ontbreekt nog wat. Je
keek me aan en wist wat ik bedoelde, je
droeg nog geen halsband.
Ik opende de doos en je keek naar de
inhoud, je adem stokte heel even en
je keek me weer aan en zei, oooo, die is
mooi!

Ik haalde de stalen band uit de doos en
liet ‘m haar zien, op maat
gemaakt zei ik, dus past perfect.
Met een sleutel maakte ik het slot los en
beval je op je knieën voor
me en je handen achter je rug.
Snel liet je op de grond glijden en heften
je je hoofd op om je hals zo lang
mogelijk te maken.
Behoedzaam legde ik de eerste helft om
je hals/nek en deed toen langzaam
de anderen helft dicht, een rilling ging
door je lichaam, eerst veroorzaakt
door de koelte van het staal en later door
het gegeven dat je nu een
collar omkreeg die duidelijk je positie
benadrukte. Op zich was het ook
een sierraad, maar de grote ring aan de
voorzijde benadrukte de functie
van de collar.

Samen liepen we naar de grote spiegel in de
hal, je hakken klikte op het
plavuis van het oude huis… je handen nog
steeds achter op je rug, niet
vast, maar je had ook geen toestemming
gekregen om ze daar niet te houden…
Niet veel later stond je voor de immense
spiegel waar je met bewondering
en ook enige vrees je nieuwe collar
bewonderde, en je outfite… Je was
trots op wat je zag.. je zag een slavin, het
bezit van je meester. En je
vond het niet erg, een vrijgevochten vrouw,
niet op haar mondje gevallen
en uitstekend zichzelf kunnen redden stond
hier in zuid Frankrijk als
een heerlijke slet, als een slavin, voor een
spiegel zichzelf te bewonderen en
was overgeleverd aan haar Meester wat die
verder met haar van plan was.
De gedachte en het aanblik maakte haar ter
KLIK…. Het slot was gesloten en de band plekke bloedgeil….
zat perfect passend om je nek.
Ik stond op en met een vinger haakte ik Wordt vervolgd….
achter de ring en trok je
langzaam overeind.
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Els
Het is komisch en aandoenlijk tegelijk. Ze
is op de fiets!
Die wordt tegen de heg gezet en gaat op
slot. Half elf ‘s morgens. Zo als deze winter
gebruikelijk sneeuwt het licht, en het is
koud. Daar is ze op gekleed: sjaal, warm
jack, muts, handschoenen. Dan belt ze
aan.
Is ze op tijd? Jazeker. Ze stelt zich voor: Els.
Ze is klein, een kop kleiner dan ik. Rode
wangen van de kou. Koffie, ja graag, even
bijkomen van de rit vanuit het andere
18
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dorp. Ze doet dit werk twee jaar. Haar man
weet ervan, de kinderen denken dat
moeder in de huishouding werkt. Haar
specialiteit is BDSM, er zijn er maar weinig
die dat aandurven. Ik vertel haar dat ik
haar telefoonnummer kreeg van een
wederzijdse kennis, ik noem zijn naam. Ze
kent hem. Een liefhebber, zo verzekert zij
mij.
Ze informeert naar mijn verlangens, knikt
oplettend. Ze begrijpt het, nee hoor,
helemaal geen problemen mee. Waar kan
2014 | VSSM VERENIGINGSNIEUWS

zij zich omkleden en voorbereiden? Ik wijs
haar de badkamer. Met een klein koffertje
dat ze daarnet onder de snelbinders van
de bagagedrager vandaan haalde
verdwijnt ze. In prettige spanning wacht
ik af. Ze neemt er de tijd voor.
Na enige tijd - ik heb ondertussen de
gordijnen gesloten, niet iedereen hoeft
mee te genieten - een bescheiden klopje
op de deur. Ze komt binnen. Had ik al
gezegd dat ze klein was? Op hoge hakken
valt het minder op. Ze heeft een zeer
verzorgd figuurtje, ze draagt een
doorzichtig niemandalletje en ze
presenteert zich uiterst correct. Natuurlijk
mag ik haar boeien, als vanzelf gaan haar
handen op haar rug en houd ik haar dicht
tegen mij aan. Ze opent haar mond en de
eerste tongzoen is daar. Ze geniet er
duidelijk van.

wijze aan haar behandeling. Haar
opwinding stijgt, ze moet haar mond
openen en ik kom in haar binnen tot
tegen haar keel. Ze is uitermate
geroutineerd, merk ik, ze is zeer bedreven
met lippen en tong.
Het spel windt ook mij op, Els is een
voortreffelijke slavin. Passievol en
liefdevol. Ze vergeet haar eigen
verlangens niet. Ze kent mijn ultieme eis
en laat mij graag toe tussen haar billen. Ik
sta er versteld van dan zo’n kleine vrouw
zoveel kan bieden, maar Els zegt lachend
dat ze van binnen veel groter is dan van
buiten...

De ochtend vliegt voorbij. De lieve kleine
Els is al wat ouder, maar ongelooflijk
ervaren en - zo lijkt het mij wel onvermoeibaar. Ze daagt mij ook uit
bepaalde handelingen bij haar te
Ik neem haar op mijn schoot en laat mijn
verrichten, het is een heerlijk ontspannen
hand haar buik en billen verkennen. Ze is sfeer en Els komt diverse keren klaar, een
uiterst bereidwillig en verleent alle
mooi gezicht, een slavin die zich zo kan
medewerking, opent zich zo goed ze kan, geven.
ze is erg op kussen gesteld, merk ik, ze
Tegen enen zegt Els dat ze nu weg moet.
zoekt met haar lippen steeds mijn mond. De kinderen
komen aanstonds thuis.
Het is heel lief. Ik vraag haar of ze
Ik geef Els haar vooraf afgesproken
tepelklemmen aankan, met glanzende
beloning. Kan ik over 14 dagen weer van
ogen knikt ze met haar hoofd en ze kreunt haar diensten gebruik maken? Els noteert
zacht en verrukt als ik ze plaats. Ik voel
mij in haar kleine rode zakagenda. Zelfde
haar steeds natter worden en neem haar
tijd? Ze gaat ‘s avonds en ‘s nachts niet
over mij heen voor een eerste intiem
graag op pad, ook
niet zo prettig
contact. Ze hijgt, ik verbied haar klaar te
voor haar echtgenoot. Prima zelfde tijd.
komen, ze zegt dat ze dat erg moeilijk
Dan fietst ze wuivend weg. Ik open de
vindt maar weet zich toch te beheersen.
gordijnen. Het sneeuwen is opgehouden.
Ik laat haar staan, ze moet zich bukken en Ik verheug mij al op onze volgende
haar billen krijgen tien slagen met de
ontmoeting, Els heeft mij beloofd dat we
vlakke hand. Ze telt hijgend mee en
dan wat verder kunnen gaan, ze zal wat
bedankt mij. Dan neem ik de karwats ter
attributen meenemen. Ik ben zeer
hand en is haar voorzijde aan de beurt. Ze benieuwd.
ondergaat de slagen zuchtend en zacht
Een meester
kermend, maar onttrekt zich op generlei
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Jeanette
Onze slavin Jeanette hebben wij
volkomen toevallig ontmoet in een
supermarkt. Zij stak letterlijk met kop en
schouders uit boven de andere klanten,
want ze is erg lang (1.90 m) en zeer slank.
V/ij herkenden haar bdsm-voorkeur aan
de sieraden die zij droeg. Hierin waren op
geraffineerde wijze handboeien en een
zweepje verwerkt. Dat schiep al direct
een band en er volgden diverse leuke
visites over en weer, zodat wij tot een
spelavond besloten.
Jeanette is een liefhebster van extreme
bondage. Daaraan konden wij voldoen.
Zij vertelde ons haar wensen. Om te
beginnen snoerden wij Jeanette van
haar heupen tot haar borsten ineen
stevig touwkorset, dat wij sterk
aanhaalden. Hierdoor werd de taille van
Jeanette nog smaller, ze was nu met twee
handen te omvatten. Vervolgens werden
haar armen van haar ellebogen tot haar
polsen stevig op haar rug gebonden, en
ook hier werd er fors aan de touwen
getrokken. Haar benen werden gespreid,
van enkel tot enkel werd een 1 meter
lange staaf tussen haar benen bevestigd
zodat zij volkomen open was. Daarna
kreeg ze een mondklem en een
blinddoek. Het was duidelijk
waarneembaar dat Jeanette zeer van
deze behandeling genoot, wij waren
lang met haar bezig om haar zo in te
snoeren en volstrekt weerloos te maken.
Jeanette werd nu voorover op een tafel
gelegd en wij openden haar billen,
waarop wij haar vroegen of zij zich
volledig wilde geven. Uit haar reactie viel
op te maken dat zij niets liever wilde.
Voorzichtig kwam ik in haar, je moet bij
een penetratie tussen de billen altijd
uiterst omzichtig te werk gaan. Jeanette
kreunde zacht en met lichte bewegingen
kwam ik steeds dieper in haar, wij
brachten wat glijmiddel aan en al
spoedig was Jeanette volledig
begaanbaar en toegankelijk, ze was
heerlijk nauw en liet ook duidelijk
merken dat zij hiervan genoot. Met grote
moeite wist ik mijn hoogtepunt uit te
stellen, want ik wilde ook nog van haar
KERFSTOK NR.2 juni - juli - augustus

mond en buik gebruik maken. Daartoe
werd Jeanette op haar rug gelegd en
bood zij haar buik aan, ook hier viel ons
haar aangename strakheid op. In haar
mond kwam ik klaar en ik consta¬teerde
tot mijn genoegen hoe graag en gulzig
Jeanette mij leeg-dronk, tot diep achter
in haar keel. Zo waren wij geruime tijd
met haar bezig, wij vroegen ons bezorgd
af of de touwen niet te strak zouden
zitten maar Jeanette, ondertussen
ontdaan van mondknevel, gaf ons te
kennen een dergelijke insnoering uiterst
prettig te vinden, het had wat haar
betreft nog wel iets pittiger gemogen.
De ranke Jeanette had weliswaar kleine
borsten, perfect passend bij haar figuur
en verschijning, maar toch slaagden wij
erin om ook hier een forse bondage toe
te passen, uiteraard bekroond met het
zetten van een tweetal tepelklemmen
waaraan gewichten werden gehangen.
Jeanette vroeg ons om haar volledig in
touwen te binden. De stang tussen haar
benen werd verwijderd en nu werden de
benen van dijen tot enkels tegen elkaar
gebonden. Ook hier werd behoorlijk
gesjord, waarna wij Jeanette geruime
tijd op de bank lieten liggen en zelf iets
te drinken namen. Jeanette was duidelijk
in hoger sferen en wij gunden haar deze
momenten waar zij zo naar had
verlangd.
Na enige tijd ontdeden wij Jeanette van
haar touwen en klemmen, en Jeanette
slaakte de ene zucht na de andere, uit
welbehagen.
Op een volgende spelavond zullen wij
ook de zweep hanteren, ook hier hebben
wij beloofd dat wij ons dan volledig
zullen richten naar de wensen van
Jeanette, die ons zoveel mooie
momenten schenkt.
Een meester en een meesteres.
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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
22

•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

WAC-GROEP
VSSM
Kom eens gezellig je eigen SM-spullen maken of
repareren op een bijkomst.
Alle attributen zijn aanwezig, beslag en leer
In Zwolle en Nijmegen kunt u terecht.
Voor datums en andere locaties houdt de website
in de gaten.
Wie wil er niet zelf zijn eigen
speeltjes maken
en gelijk uitproberen..
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Ellen
aan, beloofde mij dat hij z’n best zou doen
en vervolgens bleef het enkele dagen stil.
Maar het was prachtig weer, ik genoot van
mijn fietstochtjes door de schitterende
natuur van Overijssel en Drenthe en
eigenlijk was ik alles al weer vergeten, toen
ik op de laatste dag opgebeld werd door
Marco.
Hij meldde mij dat ik 1smiddags vanaf twee
uur in de club gebruik kon maken van de
diensten van slavin Ellen, die toevalligerwijs
ook in deze buurt haar vakantie doorbracht,
een regelmatige klant van de club was, al
diverse malen meesters van dienst v/as
geweest waarbij zij tegen Marco had
opgemerkt dat het toch niet was wat zij
Gedurende de vakantie bezocht ik een
bdsm-club in het oosten van het land. Het is specifiek zocht in een bdsm-verhouding,
een zeer discrete club, gelegen ergens in de want ze wel wilde kon ze moeilijk onder
woorden brengen, misschien een
bossen en alleen toegankelijk voor
uitdaging voor mij? Zij wilde het nog wel
zorgvuldig gescreende leden en hun
mogelijke introducees. De kwaliteit van de een keertje proberen, niet geschoten is
bdsm is er onveranderd hoog, het is niet zo altijd mis. Haar naam was Ellen. De link naar
mijn collega legde ik allerminst, er zijn
dat je voor een paar euro’s kunt
duizenden Ellens in Nederland.
binnenkomen en je gang gaan. Natuurlijk
heerst er een dresscode, de meesters
Nadat ik mijn auto op het parkeerterrein
uitsluitend in donker kostuum, slaven en
slavinnen in passende kleding, leer of latex, van de club had neergezet, belde ik aan.
voor hen zijn de grenzen zeer ruim. Je kunt Marco deed mij open en vertelde mij, dat
Ellen zich aan het gereed maken was, hij
om een bepaald type slaaf of slavin
verzoeken, de club kijkt dan voor jou of een zou haar straks aan mij presenteren. Hij ging
mij voor naar de speelruimte en schonk mij
dergelijke figuur mogelijkerwijs
een glas wijn in. Daarna ging de intercom
beschikbaar is, of hij of zij geïnteresseerd is
en Ellen meldde dat zij zover was.
en dan wordt er via de club een afspraak
Marco verliet de ruimte om even later terug
geregeld. Het is daarbij zo dat de sub
te komen met een geblinddoekte slavin
bepaald waar, wanneer, hoe lang en tot
waarvan de handen op de rug waren
hoever.
Mocht een en ander je niet passen, jammer geboeid.
Ze had een halsband om waaraan een
dan: take it or leave it.
dunne ketting die Marco mij terhand stelde.
Ze liep op hoge hakken en was verder
Ikzelf ben een liefhebber van een extreem
naakt. Ik herkende haar ondanks haar
gehoorzame slavin.
En eentje met wie ik een gesprek op niveau blinddoek direct: dit was mijn collega! Ik
moest wel even slikken maar liet Marco
kan aangaan, liefst over ons beider passie,
niets merken Deze
bdsm. Bondage ligt mij, maar ik heb een
hekel aan slaan met zwepen, een plak vind trok zich terug en wenste ons een prettige
middag, als we iets nodig hadden konden
ik goed genoeg.
we hem via de intercom oproepen. Hij was
Dat meldde ik aan de beheerder van de
club, ene Marco. Hij hoorde mij welwillend de gehele middag in de club aanwezig,
onderhoud is behoud, nietwaar? Ik
In de verste verte had ik nooit vermoed, dat
mijn collega Ellen een sub zou zijn. Ze was
op het werk koel en afstandelijk, en
behandelde meestal haar medewerkers
nogal snibbig, om niet te zeggen
hooghartig. Altijd gestoken in een
mantelpakje van onberispelijke snit, het
sluike blonde haar opgestoken of in een
knot. Een goed verzorgde vrouw van eind
dertig, single, en weinig mededeelzaam
over haar persoonlijke leven.
Voeg daarbij haar lichaamslengte, ze was
bijna 1.90 m, als ze op haar hoge hakken
rondliep keek ze letterlijk op iedereen neer.
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verzocht Ellen te gaan zitten en nam haar
de blinddoek af.
Ze keek mij stomverbaasd aan en proestte
het toen uit, hoewel ze wel enigermate
schrok. Ze had nooit gedacht dat ik een
Dom was, en dat we elkaar nu zouden
tegenkomen, zovele kilometers van onze
woon- en werkplek! Ik vertelde haar dat ik
geen onderdanige gevoelens bij haar
verwacht had, ze vertelde dat ze zichzelf
een houding gaf om haar enorme
onzekerheid en angsten te verbergen. Maar
ze vond het heerlijk om onderdanig te zijn,
ze wilde niets liever dan een meester
dienen en ze wilde ook heel graag verbaal,
dus met woorden, aangepakt worden, het
kon wat haar betrof niet grof genoeg, ze
kickte daar enorm op. Uitschelden? Ja,
prima. Geboeid worden, in diverse
ongemakkelijke houdingen? Geen enkel
bezwaar. Tikken op billen, buik en borsten?
Als het maar geen merk- of littekens na zou
laten. Genomen worden? Haar mond, haar
billen en haar buik waren voor haar meester
van dit moment, dat was ik nu. We spraken
af dat we met geen mens over onze
ontmoeting hier zouden praten, en als het
ons beviel zouden we, terug van vakantie,
wellicht meer spelavonden kunnen
hebben.

zozeer bleek zij van deze manier van
aanpakken te houden. Ik gaf haar waar zij al
jaren naar zocht. Echter, op zeker moment
was ik aan het einde van mijn Latijn. Ellen
was nu hogelijk opgewonden en ik vroeg
haar v/at zij nu voor mij wilde doen. Direct
knielde Ellen voor mij neer, knoopte mijn
riem en mijn broek los en nam mij in haar
mond, uiterst gulzig en gretig, en nog nooit
voelde ik hoe diep ik in een vrouwenmond
kon komen, haar handen verrichtten
wonderen in mijn onderlichaam en ik
kwam klaar, wilde mij terugtrekken maar
Ellen schudde driftig van nee en dronk mij
begerig leeg. We moesten nu beiden even
tot rust komen.

Daarna kleedde Ellen mij verder uit en
nestelde zij zich in mijn armen. Of ik nog
een keer een erectie kon krijgen? Haar
bekwame mond en vingers deden
wonderen voor mij, en Ellen deed zich voor
als een heerlijk slaafse onderdanige slavin,
ze hitste mij als het ware op en vroeg mij of
ik haar van achteren wilde bezitten, zij vond
het bijzonder om op een dergelijke wijze
genomen te worden. In de grote spiegels
die aan de wanden van de speelruimte
waren bevestigd kon ik mij van diverse
kanten bekijken, hoe Ellen zich aanbood en
hoe ik in haar kon schuiven, terwijl Ellen mij
Ik liet Ellen staan, armen op de rug, recht
met woorden, kreten en gekerm,
voor zich uitkijkend. Ik liep keurend en
smeekbedes haast, aanmoedigde haar niet
inspecterend om haar heen, en zei haar dat te ontzien, mijn genot was haar genot.
ze een slet was, dat ze zich zo graag aan
Wederom kwam ik klaar, Ellen hijgde onder
andere meesters presen¬teerde, een vieze mij, ik merkte hoe bezweet zij raakte, en nog
slet, de zweep niet waard. Aan haar trillen
was zij niet voldaan.
zag hoezeer mijn woorden haar opwonden. De mooie Ellen bood nu haar “borsten aan
Ik voegde haar nog veel meer toe, steeds
en ik onthaalde haar op een pittige
antwoordde ze met een “Dank U wel, lieve
tepelmassage, die zij schokkend en
Meester” en ik moest echt diep in mijn
kronkelend onder¬ging. En telkens was
slechtste vocabulaire tasten om haar te
daar weer dat smachtende, zuchtende en
raken, woorden als hoer, snol, slettenbak
hijgende stemmetje en antwoord van haar:
waren nog het minst erg, maar ik kon
“Dank U wel, lieve Meester”. Ik begon
duidelijk zien hoe Ellen steeds meer stond
lichtelijk uitgeput te raken, een slavin als
te genieten. Haar mond noemde ik haar
Ellen was ik nog nimmer tegengekomen.
muil, haar hoofd heette haar kop, de armen Maar nog wist Ellen van geen ophouden, zij
waren haar jatten, ze rilde verrukt. Haar
bood mij wederom haar billen en vroeg om
onderda¬nigheid begon zich steeds
een paar stevige tikken met de plak.
duidelijker te manifesteren. Ze vroeg om
Uiteraard voldeed ik aan haar verzoek. Dit
steeds meer en steeds grover, op zeker
was als het ware de kers op de taart, Ellen
moment kwamen er tranen in haar ogen,
gaf aan dat ze uitermate voldaan was en
26
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verliet de speelruimte.
Marco kwam en vroeg of hij te veel gezegd
had? Ik antwoordde hem dat ik een
onvergetelijke middag had beleefd. Ik nam
een douche, dronk nog een glas met Marco
en verliet de club.
De eerstvolgende maandag trof ik Ellen op
kantoor aan het kopieerapparaat. Ze keek
me arrogant aan en zei dat zij eerst moest,
er was haast met deze stukken, de directie
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zat erop te wachten. Geen blijk van
herkenning, geen vertrouwelijk
knipoog¬je, helemaal de Ellen zoals ze bij
iedereen bekend stond: bazig, gejaagd, en
kortaangebonden. Ik besloot om een
verdere toenadering tussen Ellen en mij van
haar af te laten hangen, ik zou haar af
wachten.
Het is nu ruim drie maanden geleden. Ik
wacht nog steeds.
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Mijnheer en Mevrouw deel 6
Deze week komt Tom bij ons logeren, een
ver familielid van mijnheer. Een mooie
jonge man. We zitten buiten als hij
arriveert en vrolijk groet. Hij drinkt graag
een biertje mee. Mevrouw wijst hem zijn
kamer.
Ik ben slechts gekleed in een blouse en
een witte driekwart broek, en loop verder
op blote voeten. Mijnheer stelt ons aan
elkaar voor en vraagt aan mij of ik mijn
borsten aan Tom wil tonen. Ik knoop mijn
blouse open en Tom is verrukt, vraagt of
hij mij mag aanraken. Mijnheer geeft
toestemming en zijn handen gaan over
mijn tepels, die enthousiast reageren.
Tom kust mijn tepels en zuigt eraan, het is
een prettig gevoel. Dan komt zijn tong in
mijn mond, hij smaakt lekker naar bier en
pepermunt, en zijn aftershave is ook niet
slecht gekozen. Toms handen gaan naar
mijn buik en hij knoopt mijn broek open,
maar mevrouw staat erop dat wij eerst
gaan eten, ze heeft niet voor niets de hele
middag in de keuken gestaan. Ze vraagt
of ik links van haar wil komen zitten. Mijn
broek nog steeds losgeknoopt, haar
linkerhand glipt bij mij naar binnen en al
etend en drinkend krijg ik een
hoogtepunt. Tom glundert. Mijnheer zegt
dat hij Tom de komende avond graag mij
gunt. Ik dien het dessert op en voel Toms
hand onder mijn broek over mijn naakte
billen glijden. Ik sta stil om hem de kans te
geven zijn karwei af te maken, het is
prettig om zo betast te worden.

ligt te wachten, en ik ben onder de indruk
van zijn mooie en fraaie erectie. Ik buk mij
en houd mijn billen iets uit elkaar, op deze
wijze Tom toegang verschaffend. Ik raad
hem aan langzaam te opereren, ik ben ondanks veelvuldig gebruik achter - toch
daar nogal nauw en kwetsbaar gebleven.
Tom begrijpt het en komt langzaam en
behoedzaam in mij, ik voel hoe ik wijder
word en hoe diep hij wel in mij zit. Zijn
bewegingen zijn langzaam maar intens,
hij weet zich voortreffelijk te beheersen
maar zijn ontlading is er niet minder om.
Vooral het feit dat hij zichzelf bezig zag in
de grote spiegel op de deur van mijn
kledingkast wond hem buitengewoon
op.
Dan treedt mijnheer mijn kamer binnen
en vraagt lachend aan Tom, of het klopte
wat hij zei? Dat ik adembenemend
onderdanig, volgzaam en gehoorzaam
ben? Tom zegt dat hij van mij genoten
heeft, hij vindt mij aanbiddelijk. Mijnheer
kust mij en neemt mij op schoot, en
terwijl wij elkaar aankijken versmelt hij in
mij, terwijl hij met Tom blijft praten over
de mogelijkheden die ik hem en
mevrouw bied; terwijl ik niet te beroerd
ben om goede vrienden van hen te
gerieven. Ook mijnheer komt klaar, en
stelt voor dat we ons nu bij mevrouw
vervoegen, die ons waarschijnlijk
verwacht met koffie en iets lekkers. Dat
blijkt inderdaad zo te zijn, en mevrouw
vraagt Tom of hij mij bemind heeft. Tom
geeft dat met graagte toe, dan vraagt
mevrouw aan mijnheer of hij het goed
zou vinden als Tom haar zou bezitten
terwijl wij kijken? Tom is er meteen voor in
en hij neemt mevrouw op de sofa, terwijl
mijnheer mij zachtjes en rustig vingert tot
ik wederom een hoogtepunt beleef. De
rest van de avond gaat voorbij met nog
diverse copulaties, mijnheer neemt
mevrouw ook nog een keer.

‘s Avonds trekt mijnheer zich terug in zijn
studeerkamer, mevrouw en ik kijken
televisie. Mevrouw vraagt hoe ik Tom
vind, ik antwoord naar waarheid dat ik het
een erg leuke man vind. Mevrouw raadt
mij aan naar mijn kamer te gaan en Tom af
te wachten. Hij meldt zich inderdaad een
kwartier later, enigszins schuchter. Hij
zegt dat mijnheer hem verteld heeft dat ik
ook van achter toegankelijk ben, wil ik
hem die gunst verlenen? Ik trek mij terug
in de badkamer en prepareer mij met de Liesje.
nodige middelen. Dan kom ik terug in
mijn eigen kamer waar Tom naakt op mij
28
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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, indrukwekkende ervaring (kort of lang geleden);
• seksuele problemen;
• arbeidsgerelateerde problemen;
• psycho-educatie: leren omgaan met eigen
psychische symptomen.

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

Twijfel je over wel/niet aanmelden?
Bel of mail voor overleg!
T 06-12377965
info@leogoetstouwers.nl
www. leogoetstouwers.nl
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Groepennieuws
AG Den Haag
Deze groep heeft een prachtige locatie.
De gasten worden in een mooie lobby
ontvangen door onze coördinatoren.
Deze zullen u een korte uitleg geven over
het gebouw en zonodig een rondleiding
verzorgen.
Op de begane grond kunt u gebruik
maken van een zeer gezellige bar, een
speelruimte en een kamer die bij uitstek
geschikt is voor een suspension. Relaxen
kunt u eventueel in het grote bad.
Op de tweede verdieping treft u een
kleine SM kamer aan en een aantal
kamers die voorzien zijn van
bubbelbaden. Handdoeken liggen voor
gebruik klaar.
De derde verdieping is voorzien van een
zeer mooie speelruimte die zelfs voorzien
is van een jacuzzi. Voordat u in deze
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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.
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AG Zwolle,

huis toe is gegaan. Namens de AG-Zwolle
feliciteren en bedanken we Meesteres
Barbara langs deze weg nog een keer.
De volgende meeting is op zondag 22
25-05-2014
Juni. Deze dag is ook de WAC weer
aanwezig zodat de knutselaars onder ons
25 Mei was het weer de vierde zondag van zelf aan de slag kunnen met het maken
de maand en tijd voor de AG-Zwolle.
van slagwerktuigen of leuke speelpakjes.
Deze middag werdt opgeluisterd door
Voor de liefhebbers van vacuüm spelen,
Tom, een van onze vaste bezoekers, met
noteer alvast 28 September in je agenda,
een demo over vacuümcupping.
die dag komt Marc van Vlaanderen naar
Hierbij werdt vooral aandacht besteed
Zwolle om een demo te geven met
aan de veiligheidsaspecten van
vacuüm 'systemen'.
vacuümcupping, maar ook aan het
Tot de volgende Zalige Zwolse Zondag
gebruik van cupping als middel tot
pijnbestrijding. Via de site was het
mogelijk om je vooraf op te geven voor de
demo en tevens kon je aangeven of je ook
een behandeling wilde ondergaan om
**SoMe**
een specifieke pijn te verlichten.
Meerdere bezoekers maakten daar
Onder de naam SoMe organiseren wij,
dankbaar gebruik van. De demo is dan
namens de VSSM, iedere 3e Zondag van
ook zeker voor herhaling vatbaar.
de maand een bijeenkomst in “De
Ook de speelruimte werdt weer
Berghut” in Amersfoort. Onze
veelvuldig bezocht. Onder de speelers
bijeenkomsten hebben een open
waren veel nieuwe gezichten te zien,
karakter en zijn voor iedereen met
mensen die de AG-Zwolle voor het eerst
interesse in BDSM toegankelijk. Doel van
bezochten en zich zo op hun plek
de bijeenkomst is mensen gelegenheid te
voelden dat ze zelf in de loop van de
bieden om gelijkgestemden te
middag in de speelruimte aan de slag
ontmoeten in een “beschermde”
gingen. Onder de nieuwe gezichten
omgeving. Dit kan zijn om een praatje te
bevond zich ook een stel dat graag wat
maken aan de bar of in de zithoek, maar
meer over bondage wilde weten waarop ook om een speelpartner te ontmoeten
een coördinator ingeschakeld werdt om
en gebruik te maken van de speelruimte.
een kleine workshop te geven. Voor de
Voor (nieuwe) bezoekers is er altijd
coördinator was het een leuke ervaring
gelegenheid om vragen te stellen aan één
om een beginnend bondage liefhebber te van de coördinatoren.
laten zien wat er met een paar eindjes
touw mogelijk is.
**Wie zijn wij**
De hoofdgast van de middag was echter
Lady Barbara. Lady Barbara is al 25 jaar lid Wij zijn 2 stellen, wij staan achter de bar,
van de VSSM, in die tijd heeft ze enkele
openen de deur, houden toezicht op de
groepen opgericht, is ze coördinatrice
speelvloer en staan open voor uw vragen,
geweest en heeft ze zitting gehad in het
opmerkingen en suggesties.
bestuur van de VSSM. Daarnaast is Lady
Barbara ook al 25 jaar commercieel
**Informatie**
Meesteres en dat geheel wilde ze graag
vieren bij ons in Zwolle. Meesters Barbara Mocht u vragen hebben over onze
had daarom voor feestelijke hapjes
bijeenkomsten of andere zaken, stuur dan
gezorgd. Tevens organiseerde ze een
rustig een mailtje naar ag-amersfoort@
verloting onder de aanwezigen. De
vssm.eu
winstkans bij deze verloting was zo groot
dat bijna iedereen met een prijs(je) naar

AG Amersfoort
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Contactadvertenties
2014-001
Goedendag dames,
Ik ben een leuke, plezierige, slanke, sportieve, hygiënisch verzorgde, vlotte discrete,
ruimdenkende, alleenwonende, gladgeschoren openhartige opgeruimde sexy man,
net 50, met een levenslust van net 40 met een leuk leven en bezigheden, muzikaal,
niet roker, sensitief met brede belangstelling en jong van aard, graag in de ochtend en
middag en ik zoek de ideale langjarige vriendschap en dat mag in heel Nederland met
een
Slanke tot volslanke leuke gezellige van afwisseling houdende, sexy, sensitief
openhartige vrouw, 30 + , of vriendinnen stel ( hetero / licht bi , bi ) , hbo / uni, juriste,
technicus, medicus, architecte, ondernemer, docente, type ‘’ lerares Duist of Frans ‘’ ,
strenge blijk, afwisselend dominant en volgzaam.
Waarvan mensen bijvoorbeeld niet vermoeden dat je een liefhebber bent van soft
BDSM met veel humor en met veel stijl tot joggingbroek. Je mag een Surinaamse,
Antilliaanse of een andere achtergrond hebben of religieus zijn of een religieuze
achtergrond hebben mits je maar een positief zelf-, mens-, Gods- en wereldbeeld
hebt.
Voor gemiddeld 2 tot 6 x per maand contact of weekend(en) afhankelijk van tijd, wens
en lust, voor samen sfeer maken en een echt te gekke en leuke relatie met wederzijds
respect en overleg in vervullen van wensen en verlangens in spel en lust en heel veel
plezier. Maar strand, bos, bios of pannenkoeken eten is ook leuk.
Je houdt van zoenen, kussen, strelen, aaien, teasen en pleasen, afwisseling streng /
aardig, kleineren en belonen, lief en begripvol, licht en donker, rollenspel , beetje
petsen, beetje bondage en verkleden a la ‘’ Wasteland ‘’en ‘’ Burning Man ‘’ , lak, leer,
latex en lingerie en toys maar dan thuis, ordinaire geile praat, schuttingtaal, hardop
fantaseren, kijken en bekijken worden, fotografie.
Een lieve vriendin is zeer belangstellend.
Je hoeft geen foto te sturen ( mag wel ) want een leuk briefje zegt voldoende voor een
ontmoeting. Ik sta garant voor discretie en vernietiging van je gegevens in het geval er
geen klik zou zijn of ontstaan.
( Absoluut met nadruk geen extremiteiten en ook niet bespreekbaar zaken zoals ,
poep, anaal, dieren, pies, klemmen , naalden, zwepen, striemen, bloed of andere in
mijn ogen vreemde vergelijkbare niet bij mij passende bezigheden )

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
34
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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.
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Info over adverteren in Kerfstok?
Email naar: kerfstok@vssm.eu
en vraag onze folder aan.
Adverteerders in dit nummer
SM Dungeon Park 118........................................8
WAC-groep.........................................................23
Mince % .............................................................. 24
leo Goetstouwers % ...........................................30
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.
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Algemene agenda
					
DATUM

4
6
7
14
12
16
17
21
26

TIJD

INFO

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

20.00
15.00
20.00
20.00
21.00
17.00
13.00
20.00
21.00

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

				

DATUM

1
4
9
11
18
20
21
23
25

Augustus

PLAATS

TIJD

INFO

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

20.00
15.00
21.00
20.00
20.00
17.00
13.00
21.00
20.00

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

					
DATUM

5
7
8
13
22
27
29

juli

PLAATS

september

PLAATS

TIJD

INFO

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

20.00
15.00
20.00
21.00
20.00
21.00
20.00

NVSH, ESM (Eervol spelen met macht)
Sameplace, BDSM Pure
Sameplace, Men Only
Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
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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Inhoud:
fotoimpressie van fotograafAlex Pêrez
De brief - vrouw passief
verhaal door Iris
Inteview met Lady Arwen door John
Peters
How Bizarre - nieuwsrubriek met o.a.
Wasteland 20 jaar, verkoop DDI, SM
Meesteres als Burgrmeester, verslag
Fetish Evolution Weekend 2014,
en de Fetisj Tram en nieuws over
Meesteressen en SMclubs
24/7 at his service - verhaal door Nickje
Contact met SM - contactrubriek
Funshopping in de Benelux - inforubriek
voor Nederland, België en Duitsland
bijgewerkt voor nr 268 nu met Facebook
en Twitter verwijzingen
Omslag:
Duth Dame
www.dutchdame.com
KERFSTOK NR.2 juni - juli - augustus
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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 Noord
Swingersdream, Winschoterweg 30 Waterhuizen
AG Sittard
Putstraat 85a, 6131 HK Sittard
AG/WAC Zwolle
Voor actuele informatie: www.vssm.eu

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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