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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, 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. 

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 1 2014

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

Kopij voor Kerfstok 1 feb - mrt - jap 2014 
ontvangen wij graag tot 12 jan 2014 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 

Redactie: Frans, Jan enTeus
Fotograaf Anton en Jan
E-mail: kerfstok@vssm.eu 
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van de Bestuurstafel
Oproep voor de Algemene Ledenvergadering (ALV)
 
Beste Leden,

Op 12 april zal weer onze ALV gehouden worden, je zou kunnen zeggen “de hartslag van onze 
vereniging”.  Als bestuur hopen wij dan ook dat jullie in grote getale naar de ALV komen om met 
elkaar te praten over het wel en wee van onze vereniging
Vanaf 1 januari hebben wij een nieuwe webmaster die met veel enthousiasme gestart is. De vorige 
webmaster heeft hem met raad en daad bijgestaan en aangegeven dat elke webmaster zijn eigen 
sfeer in de site moet leggen wil hij of zij vruchtbaar aan die taak kunnen werken. De nieuwe 
webmaster heeft dit voortvarend aangepakt en zal als het even kan tijdens de ALV een nieuw 
ontwerp voor een hernieuwde website presenteren. 
Zo zijn wij ook bezig om ons meer te richten op de digitale snelweg. Dit is een noodzaak om bij te 
blijven en te zorgen dat ook jonge mensen ons weten te vinden. Het bestuur heeft hier enkele 
stappen in genomen die op de ALV zullen worden toegelicht onder het agendapunt  “Plannen 
voor 2014” Ook in dit agendapunt zal de toekomst van de Kerfstok besproken worden. Kortom, 
belangrijke zaken om over mee te praten. 
Tot 12 april,
Ruud

Voorlopige Agenda Algemene Ledenvergadering 
Datum; 12 april 2014
Locatie; Congres en Partycentrum ’t Veerhuis, Nieuwegein 
Toegang op vertoon van lidmaatschapspas
1. Opening vergadering, 14.00 uur (deur open 13.30 uur).
2. Welkom en Mededelingen.
3. Post.
4. Notulen ledenvergadering 2013 (*).
5. Jaarverslag 2013 (*).
          a. Algemeen (*).
          b. Financieel (*).
          c. Verslag kascommissie / decharge bestuur.    
          d. Begroting 2014
6.    Verkiezing/herverkiezing bestuursleden,
7.     Plannen voor 2014.
         a) Kerfstok
         b) Website + presentatie nieuwe website
         c) Korte projectmatige activiteiten
 8.     Rondvraag.
9.     Sluiting.
 
Als er leden zijn die nog Agendapunten toegevoegd willen hebben waarover het bestuur een 
beslissing moet nemen kan dit met aandacht voor het onderstaande:
Agendapunten  moeten uiterlijk 10 dagen voor de ALV bij het bestuur schriftelijk binnen zijn en 
ondertekend door ten minste 5 leden (zie statuten artikel 6.3)
 

5K E R F S T O K  N R . 1  |  m a a r t  -  a p r i l  -  m e i  2 0 1 4  |  V S S M  V E R E N I G I N G S N I E U W S



*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 

a p r i l
 DATUM PLAATS TIJD INFO
 
 4 Amsterdam 20.00-03.00 Aanmelding via infofoon en info@vssm.eu
 6 Sittard* 15.00-? Club Cupido, algemeen
 6 Amersfoort 14.00-19.00 Berghut Powerparty Unlimited
 13 Amersfoort 14.00-19.00 Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
 13 Noord  14.00-20.00 Swingersdream, Winschoterweg 30 Waterhuizen
 19 Den Haag 14.00-19.00 MG Den Haag 
 20 Amersfoort 15.00-20.00 Berghut, algemeen 
 27 Amersfoort 15.00-20.00 Berghut, Powerparty, homogroep
 27 Zwolle 15.00-20.00 Adres via Infofoon, algemeen + WAC
 
 

m e i
 DATUM PLAATS TIJD INFO
 3 Amsterdam 20.00-03.00 Aanmelding via infofoon en info@vssm.eu
 4 Sittard* 15.00-? Club Cupido, algemeen
 11 Amersfoort 14.00-19.00 Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
 11 Noord  14.00-20.00 Swingersdream, Winschoterweg 30 Waterhuizen
 18 Amersfoort 15.00-20.00 Berghut, algemeen
 17 Den Haag 20.00-02.00 AG Den Haag 
 18 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

 j u n i
 DATUM PLAATS TIJD INFO

 1 Sittard* 15.00-? Club Cupido, algemeen
 1 Amersfoort 14.00-19.00 Berghut Powerparty Unlimited
 7 Amsterdam 20.00-03.00 Aanmelding via infofoon en info@vssm.eu
 9 Amersfoort 14.00-20.00 Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
 8 Noord  14.00-20.00 Swingersdream, Winschoterweg 30 Waterhuizen
 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

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

VSSM-agenda
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VSSM  zomer kampeer weekend.

4 t/m 7 Juli 2014
 
Deze zomer organiseren wij weer een kampeer weekend, op een 
nieuwe locatie in noord Limburg.
We hebben een leuke mini camping gevonden met een volledig 
ingericht sm huis waar we gebruik van kunnen maken, verder is een 
flink gedeelte van de tuin geschikt om buiten te spelen. Op het kampeer 
gedeelte zelf is dit niet toegestaan i.v.m. uitzicht van buitenaf. Verder 
staat er op het kampeergedeelte een groepstent waar gebruik van 
gemaakt kan worden als “kantine”.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
 
De prijs voor dit weekend is € 159,00 per stel.
Dit is inclusief :
 •Kamperen met eigen tent, caravan of camper vanaf vrijdag 14.00 uur 
t/m zondag 16.00 uur.
 •Warme maaltijd op vrijdagavond.
 •Ontbijt op zaterdagochtend.
 •Barbecue op zaterdagavond.
 •Ontbijt op zondagochtend.
 •Koffie en thee op zaterdag- en zondagochtend tot 13.00 op het 
kampeerterrein.
 
In het huis worden door de eigenaar tegen normale tarieven frisdrank, 
koffie/thee en licht alcoholische dranken verkocht.

 
Leden van de VSSM hebben de eerste optie om in te schrijven tot 23 
Mei, daarna kunnen ( mits niet volgeboekt ) niet leden inschrijven. Het 
aantal plaatsen is beperkt. Alle betalingen dienen voor 9 Juni bij de 
VSSM binnen te zijn, betaling niet binnen is geen toegang !
Vragen stellen kan via mail aan zkw@vssm.eu.

 
Inschrijven kan via de website www.vssm.eu op het daarvoor bestemde 
formulier.
 
Wij hebben er alvast zin in,
Team SoMe AG Amersfoort.
+
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Bezoek aan de AG Sittard 
Bezoek aan de Algemene groep VSSM 
Sittard met T en C
zondag 5 januari 2014 tussen 15.00 en 
20.00 uur.      

Ik heb de door mij bestelde wijn best wel 
snel opgedronken, met in mijn 
achterhoofd de ervaring die ik opdeed 
tijdens andere spelmomenten met C.
“Heb je je wijn nu al op ?” zo hoor ik haar 
verbaasd vragen. “Ja”, denk ik bij mezelf, 
“anders komt het er zo dadelijk weer niet 
van”.
Doordat een spel met C zomaar ineens 
kan beginnen maar ook eindigen, drink ik 
dus snel mijn rode wijn op.
Net heb ik dit gedaan als ik zie dat C bezig 
is met een fel wit koord.
Ze windt het twee, drie keer om mijn 
hoofd en losjes door mijn geopende 
mond.
 
We zitten nog aan de bar en het is gezellig 
druk. Eigenlijk is de middag nog maar net 
begonnen en ik ben positief verbaasd dat 
er hier bij de Algemene groep Sittard nu al 
zoveel mensen aanwezig zijn.
Door een mooie binnentuin stapten we 
even eerder deze parenclub binnen.
 
Van diverse kant hoorde ik al verhalen 
over SM gebeurtenissen in en rond deze 
tuin. T, de partner van C, vertelde mij 
menig moment in de brandende zon te 
hebben staan zweten. Gewoon…zo…in 
de buitenlucht en onder de blote hemel.
Er zijn voor eenieder kastjes waarin alle 
spullen veilig opgeborgen kunnen 
worden en ik zie ook meteen dat het 
reuze gezellig is ingericht. Het totaal lijkt 
op een gewelf van een kelder en er zijn 
trapjes met ruimten en daarachter weer 
een ruimte, enzovoort. Het is netjes en 
schoon.
 
Behalve T is er een jonge man in ons 
gezelschap. Ik heb aan hem veel te 
danken. Hij presenteert zichzelf meestal 
vrijwel- of geheel ontbloot met een 

halsband en hondenriem. In Den Haag 
kwam ik hem voor het eerst tegen en als 
rechtgeaarde sub wisselden we veel 
persoonlijke dingen uit. Ik met mijn 
verbale flair kon hem, schuchtere en 
bedachtzame man, vertellen veel moeite 
te hebben met het vinden van de juiste 
aansluiting binnen de BDSM wereld.
 
Menig maal wist hij mij te verbazen met 
zijn nuchtere en verrassend simpele kijk 
op de dingen. Ik ronduit complex en 
ingewikkeld doend en hij nuchter en 
simpel.
“Kom eens naar Essen” had hij gezegd. 
Heel timide had hij ronduit reclame 
gemaakt voor de A.G. van de VSSM aldaar, 
die nu al weer een tijdje ter ziele is.
“Ik heb daar een vrouw leren kennen…
dat is vast ook iets voor jou”.
Zonder zijn uitnodiging en mijn vaste 
besluit dan maar eens ter plekke te gaan 
kijken, had ik nooit de C ontmoet die nu 
hier in Sittard naast me zit.
Elkaar helpen is toch waarachtig wel heel 
belangrijk, hoor ! Ik heb dan wel verbaal 
flair, maar eigenlijk van binnen o zo 
terughoudend en bedachtzaam...
 
“Kom op, lopen!” hoor ik C zeggen. Als 
hond moet ik op handen en voeten (en 
dus niet handen en knieën) vooruit lopen, 
op zoek naar een plek om verder te 
spelen. Het moet een raar gezicht zijn. Ik 
ben een lange man en dit wordt meestal 
niet al te gemakkelijk in verband gebracht 
met onderdanigheid. Ongemakkelijk 
probeer ik me van mijn taak te kwijten en 
loop vanuit de bar een trapje op en weer 
een trapje af. Even pauzeert mijn 
meesteres om halverwege deze trap met 
haar hoge hakken losjes boven op mijn 
handen te staan. Ze doet het losjes en niet 
gemeen.
 
Eenmaal beneden aanbeland ontwaar ik 
een vrij kleine ruimte met een 
tafelelement en een soort van 
doktersstoel. De grond is bedekt met een 
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bruin vinyllen vloerbedekking. Werkelijk 
overal staan bakjes met condooms. Een 
snelle rekensom leert dat er gemakkelijk 
30 mannen in deze ruimte heel erg veilige 
seks zouden kunnen hebben en ze dan 
elk (dus alle 30!) met minstens vier van die 
dingen om hun geslacht zouden staan te 
prijken. Nou ja, zoals al vermeld zijn we te 
gast in een parenclub ! C wil meteen een 
wat al te fel brandende TL-balk dimmen, 
omdat ze nog van een vorig keer weet dat 
het licht ook heel wat minder kan.
Ik word gesommeerd om mijn 
pyjamabroek aan te doen. De uitnodiging 
van C om in het onderkomen van beiden 
te H te overnachten na afloop van de 
VSSM-middag heeft mij natuurlijk een 
pyjama en andere zaken doen inpakken. 
Wanneer ik door hen met de auto van NS-
station Eindhoven afgehaald word, hoor 
ik even later in de auto dat ik toch vooral 
mijn pyjamabroek mee naar binnen moet 
nemen. Ik ben wel wat gewend maar nu 
toch weer verbaasd.
 
“Wat zou ze nu weer van plan zijn?”
 
“Pak je balletje en stop dat in de band”.
(Voor een echte duiding omtrent dit 
balletje verwijs ik u als lezer dezes graag  
naar eerder van mijn hand verschenen 
verhalen.)
 
Het is een in blauw kunststof uitgevoerd 
balletje dat bedoeld is voor middelgrote 
honden. Het oppervlak is gelardeerd met 
afbeeldingen in reliëf van kleine 
hondenbotjes. Op deze wijze heb ik meer 
grip op het balletje, wanneer ik het in mijn 
rol als hond met mijn mond moet 
vasthouden. Ik sta voor joker in mijn 
pyjamabroek terwijl mijn andere kleding 
tot op mijn zwarte hemd na uit is. Het 
balletje stulpt onder de elastische 
broekband vrolijk vooruit. Om de zoveel 
tijd moet ik knijpen, zodat een piepend 
geluid de kleine ruimte vult. 
C is bezig met de schuchtere A, want zo 
heet hij. 

Hij wordt in een zithouding 
gemanoeuvreerd en T ligt intussen plat 

op een doktersbehandeltafel. Ik moet nu 
met mijn balletje rondom de pilaar met 
tafelelement die het centrum van de 
kleine ruimte vormt, gaan draaien. 
Dat wil dan zeggen dat ik op handen en 
knieën en met slechts gebruikmaking van 
mijn neus het ronde ding voor mij uit 
moet trachten te bewegen. 
Heeft u dit als lezer wel eens geprobeerd ? 
Vooral niet doen, want dit is slechts echt 
plezierig als u welbewust een echte 
onderdanige positie verkiest.
 Moeizaam met de neus sturend duw ik 
het balletje voor me uit over de grond. 
Ik zou bijkans enthousiast kwispelen, 
maar ik heb natuurlijk geen staart om 
uiting te geven van mijn emotie als 
enorme hond. Al gauw kom ik in mijn ijver 
rondjes te draaien A tegen in zijn 
zithouding. Ondanks dit pittige obstakel 
moet ik onder directe verbale aansporing 
van C trachten mij daar doorheen te 
wurmen. “Als een militair, kruipen…kom 
op”. Inderdaad, wanneer ik werkelijk 
helemaal plat op de vloer schuif, is er een 
mogelijkheid om er langs te geraken.
Nu valt meteen weer op dat het hier echt 
netjes en schoon is en dat is dus door mij 
echt goed uitgetest op deze wijze !
 
In een flits zie ik dat er een man en een 
vrouw binnen zijn gekomen in de kleine 
ruimte waar de dappere C toch maar mooi 
bezig is met drie man tegelijk !
 
Een mondknevel die ik tezamen met ik-
weet-niet-hoeveel andere SM-attributen 
in een zwart tasje bij mij heb, wordt door 
haar te voorschijn getoverd. Het is een 
korte in zwart rubber uitgevoerde penis 
en ik moet er van haar een van te 
ontelbare aanwezige condooms om heen 
doen.
Haar eigen T krijgt zonder veel omhaal de 
knevel in zijn mond gedrukt .
Hij maakt er wat akelige geluiden bij en ik 
neem hem dat zeker niet kwalijk. Alleen 
de lucht van zo’n ding maakt mij al 
onpasselijk en dan zwemt deze 
uitvoering ook nog in het rijkelijk 
toegevoegd glijmiddel. Brrrrrr…bah…
vies !
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Er klinkt gezucht.
De zojuist binnengekomen man en de 
vrouw zijn aan een spel begonnen.
 
Ik lig languit op de grond en moet om de 
minuut een piep produceren met mijn 
balletje. Ik heb op diverse plaatsen 
enthousiast knijpers gezet gekregen. C is 
bezig met A, terwijl T bij zichzelf bezig is 
een penistuigje om te gespen.
 
“Aaaaahh” klinkt het uit de mond van de 
vrouw.
 
Zij blijkt de sub, is naakt en heeft alleen 
een compleet gesloten masker op haar 
hoofd. De wijdbeense positie waarin ze is 
vastgezet, biedt haar meester van dat 
moment de gelegenheid zijn vingers 
vrijelijk te laten gaan door haar 
vrouwelijkheid. Ze bereikt verscheidene 
keren een hoogtepunt, terwijl ik mij daar, 
op de grond, hooguit 1,5 meter verder 
een houding bij probeer te geven.
Af en toe kijk ik een beetje omhoog en 
opzij, maar geneer me eigenlijk nogal, 
want ik heb in mijn pyjamabroek een 
erectie gekregen van al dat gekreun en 
gezucht…
 
Trouwens…natuurlijk is het zo dat dwars 
door dit alles heen, er altijd wel 
verschillende mannen en vrouwen 
binnen komen lopen om even te kijken.
Daar tussen zit dan vaak ook een 
coördinator van de VSSM en dat geeft een 
goed gevoel. Wie de anderen zoal zijn, 
weet ik eigenlijk niet, maar dat verhoogt 
de spanning ook wel weer.
Bij het binnenkomen stuitte ik wel op wat 
bekenden, maar ik ben nu op stap in een 
regio ver buiten de plek waar ik zelf woon, 
dus zo gek is dat niet.
 
Voor mijn kennismaking met C verwijs ik 
maar al te graag door naar mijn eerdere 
opgetekende verhalen. Ondanks mijn 
grote affectie voor haar heeft ze nu al een 
tijdje dus een relatie met een man, T, 
waarbij ook privé de SM vaak een leidraad 
is. Een vreemd diepzinnig soort van 

bewuste vriendschap is gebleven.
 
Er is altijd wel wat contact. Ik stuur haar 
met enige regelmaat Sms’jes met 
wijsheden of grappige zaken. Van haar 
ontvang ik vrolijk met de hand 
geschreven brieven in gerecycleerde 
enveloppen. Ze heeft veel met natuur en 
ik leer in haar aanwezigheid heel veel 
tegelijk. Een rondje lopen met haar levert 
al gauw iets groens op wat ze geplukt 
heeft. Er blijkt veel te ontdekken in 
alledaags groen.
 
De afgelopen jaren hebben C en ik elkaar 
heel wat keren ontmoet en op werkelijk 
zeer uiteenlopende plekken spelletjes 
gespeeld.
Ik gebruik met opzet het verkleinwoord, 
want C is zo heerlijk creatief dat van een 
echt grote opzet nooit sprake kan zijn.
We waren in Essen, België buiten en ik liep 
aan een hondenlijn achter haar.
Ik werd uitgelaten en moest op 
commando plassen. Ooit nam ze daar ook 
een vriendin mee naar toe en werd ik 
zodoende op een geven moment door 
zowel zijzelf alsmede haar vriendin 
tegelijkertijd onder handen genomen.
De giechelende opmerkingen van twee 
dames door elkaar en jij die tegen de 
muur staat en wordt geslagen.
Maar ook gewoon twee dames op een 
barkruk met een drankje en ik op de 
grond daaronder is ook al ruim voldoende 
voor mij. Heerlijk...
 
IJskoud water dat ze vooraf in een flesje 
weggestopt had in de vriezer van de 
koelkast achter de bar.
Het was een warme dag in de zomer en 
dat je dan plots ijskoud water in je nek 
krijgt…
Gezeten boven aan de lange trap van dat 
onderkomen in datzelfde Essen moest ik 
gaan zitten op de onderste tree en dan zo 
elke keer een traptrede verder omhoog 
schuiven met mijn achterwerk. Om daar 
binnen te geraken duurde het wel een 
kwartier…
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In Essen zetelde ook de Kietelclub “Het 
Haasje” en dat begon al op dezelfde grote 
overloop met lange trap. De 
coördinatoren waren namelijk de sleutels 
vergeten, zodat het kleine selecte 
gezelschap alvast daar maar begon aan 
de pret. Op de matrassen die er gelukkig 
al wel waren, ontspon zich een kleine 
orgie. Ik kreeg een voet van haar en voor 
dat ik zelf wist hoe ik het had zoog ik vol 
overgave aan elke teen...
 
Bij haar thuis lag ik ooit gebogen over een 
heel klein krukje en zij heerlijk lui op de 
bank voor mij. Ze smeerde pindakaas op 
een mondknevel welke ik in mijn mond 
kreeg, gelegen aan haar voeten terwijl 
zijzelf boven mij gezeten aan tafel aan de 
maaltijd begon.
Ja natuurlijk stond ik even later met een 
overdreven groot wit schort en verder 
bijna bloot aan in haar keuken om af te 
wassen.
Bij een bezoek aan haar geboortestad L 
moest ik zomaar een deurknop 
vasthouden en blijven vasthouden terwijl 
ze wegliep. Daar stond ik dan…
 
Wie verzint er zoiets ?
 
Bij mij hier thuis zette ze zichzelf op mijn 
bed en moest ik uit mijn fikse verzameling 
aan SM attributen de drie meest 
emotionele beladen uitkiezen, waarna we 
lang gepraat hebben over de SM in ons 
beider leven.
Als single dringt een vrouw dan ineens 
door tot je slaapkamer en wil alles weten
.
Juli vorige zomer verdeelde ze ook al haar 
aandacht tussen mij en haar T, toen we bij 
een treffen bij de algemene groep VSSM 
Rotterdam te gast waren.
Ik moest vooraf per se een stropdas aan 
en eenmaal daar lag ik op de grond met 
mijn onderbenen en voeten omhoog. 
Kenmerkend van haar is dat ze altijd zo 
verrassend is en dus werd ik ineens weer 
gekieteld met een nagel over mijn 
voetzolen.
Dat is erg…erg…erg…oei..oei...maar wel 
lachen !

 Voorafgaand aan zo’n treffen verzorg ik 
mijn lichaam met nog meer zorg dan 
gebruikelijk. Zo heb ik ook altijd mijn 
schaamhaar bijgeknipt, maar gek genoeg 
heeft C in al die tijd nog nooit mijn 
geslacht gezien. Zelf meestal op pad met 
zwart ondergoed waarbij ik een zwarte 
boxershort draag, kreeg ik van haar al 
jaren terug een geheel ander 
kledingadvies voor dat deel van het 
lichaam. Een slipje waarin alles wat 
strakker zit en mooier uitkomt.
 
Ze heeft me nu hier in Sittard aan de 
kettingen van een sling vastgezet met 
mijn polsboeien en mijn lichaam is 
voorzien van knijpers op de meest 
gevoelige plekken.
Gekleed in een zwart leder met een mooi 
nieuw dito hoofddeksel, is ze ineens heel 
dichtbij en…ja hoor…mijn broekje gaat 
naar beneden. Ze kijkt heel even noemt 
de knijper die ze vervolgens op mijn 
piemel zet: “de hoofdprijs” .

A staat even verder op en bij hem worden 
de knijpers met pittige uithalen van zijn 
lichaam geslagen. Nu ben ik aan de beurt, 
maar wanneer ze achter me staat om me 
in een wat betere positie te zetten, kan ze 
het niet laten om toch weer te kietelen. 
Stuiptrekkingen gieren door mijn lijf als ze 
de voetzolen beroert. De ademhaling 
gaat sneller en sneller en het beroeren 
gaat door. Ik draai in de kettingen en met 
mijn hoofd sla ik heen en weer. Het is niet 
te ontlopen en zij vindt het echt leuk ! 

Kietelen vind ik ook een ontdekking maar 
meer nog kan ik helemaal opgaan in het 
aanbidden van een vrouw.
 
Tenminste, ik denk dat het dat is…
 
Tegen het schrijven van deze ontknoping 
zie ik het meeste op.
Het is moeilijk en zeer persoonlijk.
Ik wil de lezer graag meegeven dat SM erg 
positief kan uitwerken.
Geen sprookje want ik beleef het keer op 
keer...
  Vervolg op pagina 25
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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   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
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Nieuwjaarsfeest bij de VSSM Den Haag

Nou ja, het was natuurlijk niet echt meer 
een Nieuwjaarsfeestje, want het was de 
derde zaterdag van januari, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Er was 
champagne, er werd getoast op een 
geslaagd 2014 en er waren allemaal leuke 
en gezellige mensen. Nieuwe en bekende 
gezichten.

Met mijn Meesteres Kate had ik om 20.30 
uur binnen afgesproken en toen ik (helaas 
2 minuten te laat) bij de bar kwam, zat Ze 
al op mij te wachten. Zoals altijd zag Ze er 
weer oogverblindend uit en ik haastte me 
dan ook om Haar snel te begroeten. 
Uiteraard kreeg ik een opmerking van 
Haar over mijn 2 minuten te laat zijn, maar 
gelukkig werd me dat min of meer 
vergeven. Nadat ik Haar begroet had, 
begroette ik het gezelschap dat met Haar 
was meegekomen: meester B en zijn 
slavin s. Omdat ik zo snel mogelijk naar 
mijn Meesteres wilde gaan, had ik nog 
geen tijd gehad om me om te kleden en 
mocht dit nu van Haar gaan doen. Na wat 
zoeken vond ik dan eindelijk helemaal 
boven de kleedruimte met kluisjes, waar 
ik me snel omkleedde in mijn lakbroekje 
en shirtje. 

Nadat ik me weer bij mijn Meesteres had 
gemeld, kreeg ik van Haar een riem aan 
mijn collar gegespt. Zo kon Ze me de hele 
avond meenemen als het Haar uit zou 
komen. Ik mocht naast Haar plaatsnemen 
en kreeg een heerlijk koud biertje, waarna 
we gezellig met elkaar begonnen te 
praten onder het genot van een sigaret. 
Inmiddels was ook een vriendin van 
Meesteres Kate (Miss T) binnen gekomen 
met haar slaaf r en ik kreeg te horen dat ik 
deze avond, als zij dat wilde, ze ook 
gebruik van mij mocht maken en ik dus 
ook naar haar diende te luisteren. Oeps... 
hier had ik geen rekening mee gehouden. 
Miss T had ik wel eens eerder ontmoet, 
maar toch, een andere meesteres 
dienen... In eerste instantie had ik daar 

mijn bedenkingen bij, maar ja een slaaf 
doet wat zijn Meesteres wil en als Zij dit 
wilde, dan zou ik me daar aanhouden. 

Tegen een uur of negen was zo’n beetje 
iedereen wel binnen en de glazen met 
champagne werden rondgedeeld. 
Oberon, degene die deze avonden 
namens de VSSM organiseert in Den 
Haag, hield zijn speech. Hij wenste 
iedereen een fantastisch 2014, veel 
plezier op deze 2e avond in deze locatie 
en hoopte nog lang op deze fantastische 
plek iedereen te mogen ontmoeten. 
Proost!

Even later kreeg ik van Meesteres Kate te 
horen dat Ze een opdracht voor me had. 
Het latexjurkje van slavin s had een 
poetsbeurt nodig en ik moest dat doen. Je 
kan je voorstellen dat ik daar enorm tegen 
op zag, zeker als je weet dat het een kort 
jurkje was met openingen waar haar 
borsten uitkwamen. :-)
Gedrieën, haar meester was er uiteraard 
bij, zochten we een wat rustigere ruimte 
op en gewapend met een doekje en 
shining spray ging ik aan de slag. Net zo 
lang totdat ze er weer sprankelend 
bijstond en meester B tevreden was. Ja 
zijn mening is in deze natuurlijk van 
cruciaal belang. Ik had geen zin in 
gedonder, maar hij was tevreden en 
glimmend gingen we terug naar mijn 
Meesteres. Die gezellig aan de bar zat te 
praten met Miss T en wij vervoegden ons 
met een drankje bij hen.

Meesteres Kate had inmiddels wel 
genoeg gezeten en wilde een beetje 
rondlopen en kijken wat er allemaal 
gebeurde. Met Miss T had ze besloten om 
van slaaf te ruilen en zo hobbelde ik even 
later meegetrokken aan mijn riem achter 
Miss T aan. Die uiteraard opmerkingen 
kreeg, omdat ze nu met een andere slaaf 
rondliep. Ja en als leenslaaf krijg je dit ook 
te horen en ik voelde me toch wat 
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ongemakkelijk. Niets ten nadele van Miss 
T, maar mijn eigen Meesters is vertrouwd 
en daar voel ik me prettig bij. Maar goed, 
ik liep dus achter haar aan en toen ze even 
later met iemand wilde praten kreeg ik 
opdracht om mijn eigen Meesteres op te 
zoeken en Haar te vertellen dat ze zo naar 
ons toe zou komen. Meesteres Kate keek 
in eerste instantie vreemd op, toen Ze me 
alleen naar Haar toe zag komen, maar 
nadat ik vertelde dat Miss T er zo 
aankwam, nam Ze mij en de andere slaaf 
mee naar de speelruimte op de 
benedenverdieping. 

En hier werd al volop gespeeld. Slavin s 
werd onderhanden genomen door 
meester B en ook 2 andere stellen waren 
lekker bezig. Mijn Meesteres ging samen 
met Miss T, die inmiddels bij ons was 
gekomen, op een bankje aan de zijkant 
zitten. Ik moest op mijn knieën voor Haar 
gaan zitten en Haar een wang 
presenteren. Klets... daar had ik de eerste 
klap te pakken en vervolgens op mijn 
andere wang. Oei wat kan Ze toch hard 
slaan, ik voelde het suizen in mijn oren. 
Dat ging even een tijdje zo door en 
gelukkig mocht ik daarna Haar laarzen 
kussen. Dat is iets wat ik heel graag doe en 
vol overgave stortte ik me dan ook op 
Haar mooie laarzen. Tot Ze het genoeg 
vond en me naar de andere kant van de 
kamer dirigeerde waar het kruis 
inmiddels vrij was. Hier moest ik met mijn 
buik tegenaan gaan staan en met mijn 
handen boven mijn hoofd tegen het kruis 
leunen. Ze kwam achter me staan en rolde 
mijn shirtje omhoog, zodat Ze goed bij 
mijn rug kon. Niet veel later voelde ik Haar 
handen en nagels over mijn rug en een 
siddering van genot ging door me heen. 
O wat was dat lekker, maar niet voor lang. 
Het krassen van Haar nagels werd steeds 
harder en nadat Ze me ook nog in mijn zij 
ging kriebelen hield ik het niet meer van 
het lachen. Ze weet dat ik daar niet tegen 
kan en vervolgens kreeg ik ook nog de 
opdracht om zo stil mogelijk te zijn, 
vanwege de anderen in de kamer. Het was 
een marteling die gelukkig niet al te lang 
duurde, want ik had bijna om genade 

gesmeekt. Iets wat ik liever niet doe. 
Omdat het toch wel wat warm was in de 
ruimte werd door mijn Meesteres en Miss 
T besloten om naar een andere kamer te 
gaan. Dat werd de Engelse Kamer 
helemaal boven in het pand. Dit was een 
mooie grote kamer met een bed, wat 
stoelen, een bank, een bar en een ruime 
badkamer. Maar belangrijker was, was dat 
het hier aangenaam koel was. Tenminste 
in eerste instantie, daar zou snel 
verandering in komen.

Miss T was haar slaaf aan het bewerken 
met een zweep die mijn Meesteres nog 
niet kende en die wilde Ze wel eens 
uitproberen en ik was uiteraard de 
gelukkige. Met mijn shirt uit en handen in 
mijn nek moest ik naast de andere slaaf 
gaan staan. Daar kwamen de eerste 
slagen op mijn borst en shit, wat deed dat 
pijn. De andere slaaf werd ook 
onderhanden genomen en zo stonden 
wij daar gebroederlijk naast elkaar 
heerlijk te genieten. Nou ja... redelijk. 
Nadat Ze deze nieuwe zweep genoeg had 
uitgetest, mocht ik mijn broekje wat laten 
zakken zodat mijn billen tot Haar 
beschikking waren. Voorover gebogen op 
de bank moest ik mijn billen aan Haar 
aanbieden en de volgende zweepslagen 
voelde ik alweer. Eerst rustig opgebouwd, 
maar daarna steeds harder. En het lijden 
was nog niet over, want Ze had nog een 
verrassing voor me in petto... mister 
mean. Een single tail met een venijnig 
uiteinde. Hier heb ik een haat liefde 
verhouding mee, want die komt 
behoorlijk aan en eerlijk gezegd was ik blij 
dat het over was. Tenminste even voor mij 
dan, want nu was de slaaf van Miss T de 
klos. Hij had aangeven weleens tot het 
uiterste te willen gaan en natuurlijk wilde 
Meesteres Kate hem dit genoegen geven. 
Ik weet niet hoe hij het ervaren heeft, 
maar ik heb respect voor het aantal slagen 
wat hij gekregen heeft voordat hij genade 
riep.

Nu was ik weer aan de beurt alleen niet 
meer met zweep. Meesteres had bedacht 
dat ik voor haar op de grond moest gaan 
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zitten met mijn benen wijd. Ze zette haar 
voet in mijn kruis en begon op die manier 
mijn ballen te bewerken. Zachtjes 
schoppen en vervolgens de druk op 
voeren, minuten lang en ik weet het niet 
meer zeker, maar volgens mij stonden de 
tranen in mijn ogen. Nog was mijn 
beproeving niet over, mijn Meesteres had 
namelijk nog iets leuks in gedachte met 
touwtjes. 

Ik moest op mijn rug op de grond gaan 
liggen en kreeg een blinddoek voor. 
Vervolgens moest ik mijn handen op mijn 
schouders leggen en mijn knieën buigen. 
Hierna werd mijn arm vastgebonden en 
Meesteres Kate vroeg me of ik al wist wat 
er ging komen. Nee geen idee en mijn 
andere arm werd vastgebonden. Toen Ze 
mijn been vast begon te binden, ging het 
me dagen... shit het hondje... dat zou 
zwaar worden. Uiteindelijk had ze mijn 
armen en benen vastgebonden en moest 
ik me omrollen zodat ik op mijn ellebogen 
en knieën kwam te rusten. Zo moest ik op 
Haar aanwijzingen door de kamer 
strompelen, omrollen als een hond en 
blaffen. Ja ik was net een echt hondje 
volgens Haar, toen ik ook nog moest 
opzitten en pootjes geven. Wie wel eens 
deze bondage heeft gehad

weet hoe zwaar dit is, maar goed mijn 
Meesteres had er plezier in en daar doe je 
het voor! :-) Nadat ik op de tast de voeten 
van beide dames had gevonden en 
gekust, mocht de bondage af en vond 
Meesteres Kate het tijd om een drankje te 
gaan drinken. Daar was ik het helemaal 
mee eens, ik had het bloedheet gekregen 
en snakte naar een verfrissing.

Terug in de bar haalde ik voor mijn 
Meesteres en mezelf een drankje en kon ik 
weer een beetje op adem komen met een 
sigaretje. Na verloop van tijd kreeg ik 
opdracht van mijn Meesteres om meester 
B op te zoeken en te vragen of ik mister 
mean voor Haar kon meekrijgen. Ik vond 
hem beneden in de speelruimte, waar hij 
weer gezellig aan het spelen was met 
slavin s en kreeg de zweep van hem mee. 

Onderweg naar de bar kwam ik Meesteres 
Kate tegen en ik hoopte maar dat mister 
mean niet voor mij zou zijn. Wat gelukkig 
ook niet zo was, die was voor een ander 
gewillig slachtoffer. Ze was een bevriend 
stel tegengekomen, die net met SM zijn 
begonnen en zij als slavin wilde heel 
graag eens door een ervaren meesteres 
onder handen worden genomen. Tja en 
dat is iets wat Meesteres Kate graag doet. 
De slavin moest op dezelfde manier als ik 
eerder deze avond, met ontbloot 
bovenlijf, tegen het kruis gaan staan. 
Langzaam opbouwend gaf mijn 
Meesteres de eerste slagen, waarna Ze 
steeds harder ging slaan. De slavin huilde, 
schreeuwde, vroeg om meer. Tot het 
genadewoord kwam en Meesteres Kate 
en haar meester haar liefdevol in de 
armen namen. Het was zo mooi en 
ontroerend om te zien. De interactie 
tussen mijn Meesteres en de slavin. De 
pijn, de overgave, het genot en het plezier 
wat beiden hadden. Dit was ook een 
ander stel dat stond te kijken, niet 
ontgaan. En hij kwam naar mijn Meesteres 
toe en vroeg beleefd of Zij hem ook niet 
dit genot wilde geven. Meesteres Kate is 
de beroerdste niet en uiteraard mocht hij 
dit ondergaan. Hij onderging het op een 
andere manier, maar net zo intens en 
mooi. Ik was trots op mijn Meesteres en 
vereerd dat ik hier getuige van mocht zijn. 

Terug bij de bar namen we weer wat te 
drinken, sigaretje erbij en gezellig met 
elkaar praten. Meester B en slavin s 
kwamen ook bij ons staan en slavin s 
vertelde mijn Meesteres dat ze inmiddels 
veel minder schaamte had dan een paar 
maanden geleden. Ze had er ook veel 
minder moeite mee om naakt te zijn in 
bijzijn van anderen. Dat is uiteraard niet 
tegen dovemansoren gezegd bij mijn 
Meesteres en in overleg met haar 
meesterm, moest ze dat dan maar eens 
bewijzen. Een goede slaaf of slavin volgt 
namelijk ieder bevel op als zijn of haar 
meesteres/meester dit wil. Ik volg ieder 
bevel op als mijn Meesteres dit wil, 
vertelde Meesteres Kate en als Zij mij 
beval om op mijn knieën onder het rokje 
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van slavin s te kijken zou ik dit uiteraard 
direct doen. Wat ze me dus ook 
vervolgens opdroeg. Tja, die schaamte 
heb ik inderdaad niet en met veel plezier 
keek ik dan ook tegen een mooi glad 
geschoren kutje aan onder haar rokje.

Toen kreeg ik vervolgens te horen van 
mijn Meesteres dat ik de cane nog niet 
had gevoeld deze avond. Ze vond dat ik 
toch op zijn minst 10 caneslagen van haar 
moest krijgen. Meester B vond dat ik er 
van hem ook wel 10 mocht krijgen en 10 
van slavin s, die ze niet zelf hoefde te 
geven, maar daar zou vast wel iemand 
voor gevonden worden. Misschien wilde 
Oberon dat wel doen en uiteraard was hij 
daar niet te beroerd voor... zucht.

In de speelruimte beneden mocht ik me 
uitkleden en op mijn buik op het bankje 
gaan liggen. Daar kwamen de eerste 
slagen. God, wat deed dit al pijn en dit was 
nog maar het opwarmen, het echte werk 
moest nog beginnen. Meesteres Kate 
vroeg of ik er klaar voor was en aarzelend 
beaamde ik dit. Pats, pats... zo de eerste 10 
slagen zaten erop. Nu meester B nog en 
ook zijn 10 kwamen hard aan. Gelukkig 
kreeg ik heel even rust en kreeg slavin s de 
opdracht om mijn billen van kusjes te 
voorzien om de pijn te verzachten. Dit 
voelde wel heel erg lekker, maar ja 
Oberon zou er ook nog 10 geven en met 
een beetje angst keek ik hier naar uit. Hij 
was voor mij toch een beetje een 
vreemde en geen idee hoe hij zou slaan. 
Maar mijn Meesteres kent hem goed en 
dus vertrouwde ik op Haar oordeel. Als Zij 
het verantwoord vind is het goed. Na zijn 
slagen kon ik mijn billen al heel goed 
voelen en Meesteres Kate vroeg me hoe 
het ging. Ik vertelde haar dat het goed 
ging en vervolgens vroeg Ze me of ik nog 
meer kon hebben. Ja Meesteres dat kan 
ik... antwoordde ik. Hoeveel kan je er nog 
hebben? vroeg ze me en twijfelend zei ik 
15. Weet je het zeker? Ja Meesteres. Goed 
dat worden er dus 15 op iedere bil. En hier 
had Ze me, ik wist achteraf dat dit 
antwoord zou komen. Ik ken haar lang 
genoeg dat dit Haar val is, maar goed ik 

had a gezegd dus b moest ik ook 
aanvaarden. Eerlijk gezegd kon ik het 
goed hebben en ondanks de pijn toen 
meester B een andere dikkere cane 
voorstelde ging ik ook hier op in. Van 
zowel mijn Meesteres als van hem kreeg 
ik hiermee nog 10 slagen. Auw wat voelde 
ik mijn billen, maar wat was het lekker. Ik 
was aan het genieten en nog meer toen 
mijn Meesteres op me kwam liggen en 
me streelde en vertelde dat ik het goed 
had gedaan. Ze was trots op me en ik had 
het gevoel alsof ik zweefde. Wat voelde ik 
me gelukkig en blij.

Nu was het echter de beurt aan slavin s en 
ook zij werd door haar meester en 
Meesteres Kate voorzien van mooie 
canestreepjes. Niet zoveel als mij, maar 
het resultaat mocht er zijn. Net als wat zij 
bij mij had gedaan, mocht ik ook haar 
billen kussen om de pijn wat te 
verzachten. Iets wat wij beide niet 
vervelend vonden.
Echter de cane had voor Meesteres Kate 
nog niet genoeg geslagen, want het 
beginnende SM stel had vol 
belangstelling gekeken naar ons spel. 
Ook zij wilde dit wel eens meemaken en 
kreeg dan ook mooie streepjes van mijn 
Meesteres op haar billen. Ze schreeuwde 
het uit en ik kreeg bijna medelijden, maar 
ze genoot van de vaardige hand van mijn 
Meesteres. 

Na al dit slaggeweld waren we met zijn 
allen wel weer toe aan een drankje en de 
bar lonkte dan ook. Nog even gezellig bij 
elkaar zitten, na praten en helaas was het 
toen al weer tijd om naar huis te gaan. 
Nadat ik van iedereen afscheid had 
genomen, reed ik met pijnlijke billen, 
maar zeer voldaan naar huis. Ik had 
genoten van een fantastische avond met 
mijn Meesteres, met leuke mensen en op 
een toplocatie.

Ik kijk nu alweer uit naar een volgende 
keer bij de VSSM in Den Haag
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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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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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vervolg bezoek aan AG Sittard
A en ik worden naar de bar gestuurd en ik 
krijg de opdracht te vragen naar een 
lekker Belgisch kriek biertje voor C. 
Natuurlijk bestel ik voor T en A ook wat.
 
Deze drankjes staan al geruime tijd klaar 
en ik ontknoop intussen menig stuk touw 
dat bij het spel even verder op ingezet 
werd. A verdeelt zijn aandacht tussen de 
diverse plekken in het pand van deze 
parenclub waar zich van alles 
tegelijkertijd afspeelt. Af en toe staan we 
bij elkaar en laten wat zoutjes naar binnen 
werken, terwijl we andere mensen 
gadeslaan.
 
C en T zijn kennelijk zelf nogal bezig maar 
ik durf - en wil daar dan niet gaan kijken…
 
Eenmaal terug aan de bar praat C met A 
en ik met een, voor mij onbekende, 
mijnheer. Hij begint vrijwel meteen over 
politiek. De CIA heeft alles in de gaten en 
Israel regeert de wereld. Ja, dat zijn 
inderdaad zaken waar ik altijd wel 
geïnteresseerd in kan zijn, maar nu dus 
even niet…
 
C wenkt me. A ligt aan haar voeten en zij 
zit prinsheerlijk aan haar biertje in een 
ontspannen houding. Ik zie A aaien over 
een been van haar en doe nu ongeveer 
hetzelfde met het andere been dat mijn 
richting uitgekomen is. Meteen is het 
raak. Ik begin van binnen uit warm te 
worden en schurk nog meer naar het 
been toe. Ik voel mijn hart kloppen in mijn 
hoofd.
 
Nu pas valt me de muziek die draait echt 
bewust op.
 
“The return to innocence” van het Duitse 
studioproject ENIGMA staat op.
 
Met mijn ene hand wrijf ik over de voet en 
met de andere houd ik de voet vast.
Ik hoor de muziek duidelijker worden 
boven het geroezemoes uit.
Vreemd is dat...

Het is echt druk maar de omgeving 
rondom de voet wordt met elke seconde 
langzaam maar zeker kleiner. Een soort 
van bewustzijnsvernauwing vindt plaats 
en ik voel me stapje voor stapje ook 
emotioneler worden.
 
Het been is gestoken in een mooie zwarte 
halfdoorzichtige kous die helemaal naar 
boven door loopt. De meeste mannen 
zouden toch meteen naar boven door 
gaan met de handen of tenminste 
stiekem kijken maar…nee…ik wil dat 
been.
 
Ik wil die voet. Een stuk onderbeen en die 
voet. Ik wrijf en hoor : “Don’t be afraid to 
be weak. Don’t be too proud to be strong”
 
De ontroering is compleet. Want :
 
niet al dat rare gehaast,niet gisteren, 
morgen of van de week maar helemaal bij 
mezelf.
 
Niet altijd maar die lange man maar klein 
als een kind.
Niet zo idioot vol, alsof ik overloop maar 
leeg. Bereid opnieuw ingevuld te worden.
Geen weerstand van enige soort maar 
overgave...
 
“Love - Devotion
Feeling - Emotion” 
 
Het is niet vernederend. Het is heerlijk.
 
“The return to innocence” 
 
Ik kan mijn opwellende tranen niet de 
baas, maar wil dat dus ook helemaal niet.
Ik ben niet verdrietig. Ik word gelouterd. 
Het is niet droevig het is fantastisch !
 
“If you want, then start to laugh”
“If you must, then start to cry”
 
Enthousiast wrijf ik en voel ik die voet en 
heel even plaats ik deze met de tenen op 
mijn voorhoofd alsof ik er 
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kracht uit ontvang...
 
Het zijn de voeten van een heel erg leuke 
vrouw die nu wel erg moe zal zijn.
Ze heeft zo haar best gedaan. Ze wil 
niemand te kort doen. Ze wenst haar 
aandacht ,zo lief, gelijkmatig te verdelen. 
Ze is zo creatief.
Alle negativiteit lijkt altijd van haar af te 
glijden als bij een pan met Teflon coating. 
Ik weet wel, dat dit niet altijd zo geweest is 
en juist door haar actieve levenshouding 
ten opzichte daarvan voel ik mij dan weer 
gesterkt.
Ik leer van haar. Ik huil tranen met tuiten.
 
Af en toe zie een flits van starende 
mensen. Ze kijken naar mij maar
…so what ?

Onbegrip zal de boventoon bij hen 
voeren, maar misschien zijn er ook wel 
jaloers.

 
“Don’t care what people say
Just follow your own way
Don’t give up and use the chance
 
To return to innocence”
 
Ik schud en tril van emotie. Ik loop leeg. 
Tranen met tuiten…
 
Alsof het na een warme- drukkende 
zomerdag geonweerd heeft.
De lucht is geklaard. De opgebouwde 
spanning is ontladen.
Tussen de oren is het opvallend 
opgeruimd nu.
 
Hoe kan het toch bestaan ?
 
A die ik dat voorleg zegt : “ik denk dat je 
dat niet moet afvragen maar er gewoon 
van moet genieten”.
                                                                 
  john van Gilst             (lid VSSM)
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Mijnheer en Mevrouw deel 5
Als ik ontwaak lig ik tussen mijnheer en 
mevrouw in. Mevrouw is al wakker en 
vraag of ik goed geslapen heb en fijn 
uitgerust ben. Haar hand dwaalt over mijn 
lichaam. Ze kust mij en zegt dat wij
het vandaag zullen hebben over mijn 
mogelijke training en africhting tot slavin. 
Mijnheer is ondertussen ook wakker 
geworden maar hij is minder enthousiast. 
Hij is erg bang dat ik beschadigd kan 
worden en daarvoor is zijn speelmeisje 
hem te lief, zo zegt hij.

Mevrouw gaat uit bed om thee te maken 
en mijnheer trekt mij teder naar zich toe. 
Ik zeg hem dat ik graag zijn slavin wil zijn, 
ook van mevrouw, en dat ik hem volledig 
vertrouw. Dan streel ik zijn lid en voel het 
onder mijn banden groeien. Ik vraag hem 
wat hij wil, kiest hij voor mijn mond? Ik 
weet hoe prettig hij dit vind. Maar 
mijnheer wil op mij, hij steunt op knieën 
en ellebogen op niet te zwaar op mij te 

moeten leunen en komt dan in mij op de 
meest ouderwetse manier, de 
missionarishouding. Hij vindt het fijn dat 
hij mij daarbij recht in het gezicht kan 
kijken en met mij kan praten, want 
mijnheer converseert graag tijdens de 
liefdesdaad, en wil die gesprekken graag 
beantwoord zien. Ik weet precies wat hij 
wil horen en hoe dat hem opwindt. Zijn 
stoten worden feller en intenser, ik duw 
mijn heupen zo hoog mogelijk op om 
hem maar zo veel mogelijk in mij te 
krijgen en ik onderga zijn hoogtepunt 
met liefde en graagte.

Op dat moment komt mevrouw binnen 
met de thee en de ochtend kranten. Ze 
zegt het te betreuren dat zij weg was, zij 
had ook wel voor zo’n behandeling in 
aanmerking willen komen. Mijnheer trekt 
haar het bed op en laat zijn vingers in haar 
onderbuik verdwalen, terwijl ik bijkom 
van mijn eerste samenzijn deze dag met 
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mijnheer. Die nu mevrouw bestegen is en 
haar bevredigt.
Daarna toont mevrouw mij een catalogus 
vol BDSM artikelen.
Het is een groot bedrijf in het zuiden en ze 
hebben werkelijk van alles. Mevrouw zegt 
dat online bestellen misschien wel zo 
makkelijk is, maar ze wil de spullen zelf 
zien, horen en ruiken. De zwepen en 
karwatsen, de boeien, knevels en wat nog 
meer. Mijnheer bezweert mevrouw vooral 
voorzichtig met mij te zijn. Hij adoreert 
mij en wil niet dat onze verhouding kapot 
gemaakt wordt als ik “nee’ zou zeggen 
tegen al te heftige spanking (zo heet dat 
toch?) of klemmen op mijn schaamlippen 
of tepels, dat lijkt mij bijzonder pijnlijk. 
Ook piercings trekken mij in het geheel 
niet, net zo min als tatoeages. Ik wil mijn 
lichaam zo gaaf mogelijk houden, ik draag 
niet eens oorbellen. Mevrouw belooft mij 
dat voorlopig alleen mijn billen 
behandeld zullen worden, eventueel licht 
mijn buik en borsten, maar dat dit meer 
voor de schijn is dan voor het “echie “: 
vooral mijn gehoorzaamheid en mijn 
onderdanigheid trekken hen zo aan.

Ik begin met mijnheer te knuffelen en te 
kroelen, mevrouw kijkt glimlachend toe. 
Zij daagt mij uit om mijnheer zo op te 
winden dat hij een derde keer tot 
hoogtepunt kan komen. Wel, dat is niet zo 
moeilijk, wetende wat hij zien wil, en 
horen. Weldra vertoont mijnheer weer 
een erectie, die ik graag in mijn mond 
neem. Dan bied ik mij van achteren aan en 
met kennelijke blijdschap komt mijnheer 
fors in mij, terwijl mevrouw mij steunt en 
zoent en onderwijl mij en mijnheer 
aanmoedigt om er iets fijns van te maken. 
Mijnheer doet enorm zijn best maar het 
duist erg lang voordat hij deze keer klaar 
komt. Hij moet het echt, zo lijkt het wel, 
ditmaal uit zijn tenen halen maar de 
ontlading is er niet minder door en, 
hoewel ik anaal bijna nooit een 
hoogtepunt beleef, voel ik nu zowaar iets 
van een orgasme, mede doordat 
mevrouw mij helpt met een hand tussen 
mijn benen. We besluiten nog deze week 
af te reizen naar de BDSM winkel in het 
zuiden.

Liesje
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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

Het is verboden om

op een bijeenkomst van de 

VSSM

te fotograferen
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Groepennieuws
AG Den Haag

Nu we reeds drie maal onze party’s in de 
nieuwe locatie te Denhaag hebben 
gegeven kunnen we nu al spreken van 
een succes. 
De eigenaar van het lovehotel waar wij 
komen is zeer enthousiast en vriendelijk,
Vanwege de bezoekersaantallen die 
steeds groter worden heeft hij in snel 
tempo de accommodatie voor ons 
verbeterd.
Er is nu een SM ruimte op de begane 
grond, een kleine SM kamer op de eerste 
verdieping en sinds de laatste keer is er 
een grote SM kamer  op zolder 
bijgekomen.
Omdat het de afgelopen party de eerste 
keer was dat wij deze ruimte in gebruik 
hebben genomen, kwamen wij er achter 
dat de twee radiatoren de ruimte voor 
sommige, (voor mij wel, ik ben snel 
warm) niet warm genoeg konden 

krijgen. Wij kregen van de eigenaar direct 
de toezegging dat er  twee radiatoren bij 
zouden worden geplaatst. Tevens zou dan 
ook de grote jacuzzi worden aangesloten.
Wat volgens onze bezoekers de locatie 
vooral zo uniek maakt is dat men na het 
SM spel in ruime mate kan genieten van 
de diverse bubbelbaden. 
Om het de gasten zo makkelijk mogelijk 
te maken worden na gebruik, de 
handdoeken direct weggehaald en 
worden er verse exemplaren klaargelegd.
Volgens mij heeft de Vssm nu een locatie 
die het uitgaan binnen de SM sfeer op een 
hoger plan brengt en dit terwijl de prijzen 
van de drankjes betaalbaar blijven. Bij dit 
artikel hebben wij ter illustratie een aantal 
foto’s bijgevoegd.

Het coördinatoren team hoopt jullie snel 
te mogen begroeten,

Oberon/Jan
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AG Zwolle

23 Februari
 
De middag begon erg rustig met een 
tiental bezoekers maar gaandeweg de 
middag werd het steeds voller in de bar 
en de speelruimte. Halverwege de 
middag was de bar en de speelruimte dan 
ook aangenaam gevuld.
Bij de entree konden onze bezoekers 
loten kopen om mee te dingen naar een 
aantal mooie prijzen die ons ter 
beschikking waren gesteld na afloop van 
de bijeenkomst in januari. Tijdens de 
bijeenkomst kwamen er nog wat extra 
prijzen bij, onder andere van het WAC 
team dat deze middag, tot blijdschap van 
veel bezoekers, in Zwolle aanwezig was. 
De huidige planning voor de WAC is dat ze 
iedere even maand aanwezig zijn om de 
knutselaars onder ons bij te staan in het 
vervaardigen van lederen speelmateriaal.
Voor de liefhebbers van roomsoesjes was 
dit ook een prima bijeenkomst. Er was een 
jarig onder ons die als tractatie 
roomsoesjes uitdeelde waarvoor nog 
onze dank. Ze waren heerlijk.
De verloting begon om vijf uur. Domi-
man leide de verloting en de jarige mocht 
de winnende loten uit de hoge hoed 
halen. De hoofdprijs was een stalen cane 
en de winnaar was onze lieftallige WAC 
beheerster die uitermate blij was met de 
cane.
Tegen zeven uur was iedereen 
uitgespeeld en uitgepraat en konden de 
coördinatoren beginnen met het 
opruimen en schoonmaken van de 
speelruimte en de bar. Daarbij kregen we 
hulp van een bezoeker die onlangs lid is 
geworden van de VSSM maar zich graag 
in wil zetten voor onze vereniging, en 
voor Zwolle in het bijzonder. Dank je wel 
N. voor je hulp, we zien je volgende 
maand graag terug. 
Om half negen was alles schoon en 
opgeruimd en konden ook de 
coördinatoren huiswaarts keren om terug 
te kijken op een geslaagde Zalige Zwolse 
Zondag

WAC-Zwolle

De WAC is, met ingang van februari, 
iedere even maand in Zwolle aanwezig

Gewoon je eigen SM spullen maken, of 
repareren. Alles is aanwezig.

AG Noord

Al geruime tijd draaien we onze 
Algemene bijeenkomsten in het Noorden 
bij Swingersdream in Waterhuizen. Deze 
middagen huren we Swingersdream 
speciaal voor onze vereniging en haar 
introducees. 
Het is een spannende locatie met veel 
mogelijkheden; een bar met daarnaast 
een spelruimte en een loungeruimte. Een 
kelder, een zolder en mogelijkheden om 
min of meer privé te spelen. Ook kan je 
buiten spelen.
 
Roken gebeurt op onze middagen alleen 
maar buiten! Je kan buiten droog zitten. 
We hebben steeds een leuk aantal 
bezoekers maar er kan echt nog genoeg 
bij. Ik zou zeggen: trek een leuke outfit 
aan en kom naar  Swingersdream, 
Winschoterweg 30 9609 PD Waterhuizen.
 
Een van onze leden heeft een aantal 
zwepen gemaakt met rubberen stroken.
Die worden in februari verloot.
Meespelen is gratis!
 
We zijn geopend van 14.00 uur tot 20.00 
uur, rond 19.00 uur ruimen we de 
spelmaterialen op.
 

Drankjes voor redelijke prijzen en rond 
etenstijd is er wat te eten te koop. (denk 
aan een kop soep of een gehaktbal).
  
Tot snel, namens de co’s, Elja.
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Powerparty Unlimited

In navolging van de succesvolle VSSM 
Powerparty, komt er nu ook de VSSM 
Powerparty Unlimited, voor mannen van 
alle leeftijden, met intresse voor: BDSM én 
fetish.
 
De eerste VSSM Powerparty Unlimited 
wordt gehouden op 1 december 2013.
In De Berghut op de Curacaolaan 49 in 
Amersfoort.
We beginnen om 14.00 uur en stoppen 
om 19.00 uur
 
Vervolgens iedere 1ste zondag van iedere 
even maand (2 feb., 6 april, 1 juni, 3 aug., 
okt 5, etc.).
 
Iedere 4de zondag van de maand blijft de 
VSSM Powerparty met een leeftijdsgrens 
t/m 35 jaar.
 
De dresscode is: fetish en SM-
gerelateerde kleding.
Deze party is nadrukkelijk niet seks 
geörienteerd.... (geen cruising enz)...
 
Kortom, de ideale bijeenkomst voor echte 
liefhebbers van SM, bondage en fetish....
 
Leden van de VSSM hebben op vertoon 
van hun ledenpas gratis toegang tot de 
party.
Niet VSSM-leden betalen €12,50 entree 
bij binnenkomst.
Lid worden kan op: www.VSSM.EU
 
Mocht je vragen hebben, stel ze gerust en 
hopelijk tot ziens op de Powerparty 
Unlimited in De Berghut in Amersfoort!!

Iedereen die BDSM geïnteresseerd is, is 
van harte welkom op onze avonden.
 

AG Amsterdam

De locatie bezit een grote speel vloer 
beneden, met speeltoestellen en een  
kruis. Er is een gezellige zithoek en een 
bar.

Boven zijn er een rook ruimte en twee 
aparte speelkamers ook voorzien van 
speeltoestellen.
 
De VSSM Amsterdam heeft geen speciale 
kleding voorschriften. Iedereen mag zich 
kleden zo als hij/zij wenst.
 
VSSM leden hebben gratis toegang. Niet 
leden betalen 12,50 en krijgen een 
daglidmaatschap.
 
Bij binnenkomst krijgt men een drinkbon 
en deze mag men aan het einde van de 
avond aan de bar voldoen.
 
Het barpersoneel is erg blij met kleingeld.
 

Wees welkom
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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. 

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

en vraag onze folder aan.

Contactadvertenties
Geen advertenties beschikbaar

ingerichte Speelruimte voor privé gebruik,(totaal 80m2)
Net buiten Veenendaal(bijvoorkeur voor niet rokers)

op begane grond 50m2 (bereikbaar met rolstoel)
plus kelder 30m2,

Info via bdsmmiddennederland@hotmail.com

Te Huur

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
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     M a a r t

 1 Haarlem 19.30  Soiree Erotique
 2 Amsterdam 15.00 Sameplace, BDSM Pure
 3 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 7 Haarlem 20.00 NVSH, ESM (Eervol spelen met macht)
 19 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 14 Zaandam 21.00 Showboat
 19 Rucphen 17.00 Mistique SM and Kinky party
 28 Wagenborg 16.00  BDSM meeting voor info slavinmathilde@live.nl

      A p r i l
DATUM PLAATS TIJD INFO

 4 Haarlem 20.00 NVSH, ESM (Eervol spelen met macht)
 5 Haarlem 19.30  Soiree Erotique
 5 Antwerpen (B) 21.00 Fetish Café, Fetish Lounge Club speelfuif
 6 Amsterdam 15.00 Sameplace, BDSM Pure
 10 Zaandam 21.00 Showboat maandelijkse bijeenkomst
 12 Antwerpen (B) 21.00 Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
 14 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 16 Rucphen 17.00 Mistique SM and Kinky party
 17 Antwerpen (B) 13.00 Fetish Café, Doornroosje nounfuif
 21 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 25 Wagenborg 16.00  BDSM meeting voor info slavinmathilde@live.nl
 25 Antwerpen (B) 20.30 Fetish Café, Sanctuary jongeren meet & contact
  26 Antwerpen (B) 21.00 Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
 28 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only

     M e i
DATUM PLAATS TIJD INFO

 1 Haarlem 20.00 NVSH, ESM (Eervol spelen met macht)
 3 Amsterdam 15.00 Sameplace, BDSM Pure
 4 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 8 Zaandam 21.00 Showboat maandelijkse bijeenkomst
 11 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 18 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 20 Rucphen 17.00 Mistique SM and Kinky party
  21 Antwerpen (B) 13.00 Fetish Café, Doornroosje nounfuif
 22 Wagenborg 16.00  BDSM meeting voor info slavinmathilde@live.nl

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 en interview met Meesteres 
Manita

Dien mIj - vrouw passief 
verhaal door Iris

Porno kijken- verhaal door Dutch 
Connaisseur

Inteview met Lady Renee in Antwerpen
How Bizarre - nieuwsrubriek met o.a. 

Unleashed 
en Wasteland 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 267 nu met Facebook 

en Twitter verwijzingen
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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

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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