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KERFStOK

VSSM VERENIGINGSNIEUWS

Vereniging Studiegroep Sado-Masochisme
De VSSM is een landelijke vereniging voor SM-ers en werkt actief aan een
maatschappelijke acceptatie van SM in Nederland. De VSSM geeft voorlichting en
advies. Waar mogelijk levert de vereniging bijdragen aan de media. De VSSM is een
algemene vereniging en maakt geen onderscheid naar sekse of geaardheid.
De VSSM kent de volgende 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, Dedemsvaart, Den Haag,
Nijmegen, Susteren en Zaandam
Niet-leden zijn welkom bij vrijwel al onze
bijeenkomsten en betalen € 12,50 per
persoon. Voor leden is de toegang gratis
maar voor de locatie Susteren wordt er
een extra bedrag van 5 euro gerekend, op
vertoon van ledenpas.

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
uit voorgaande edities en onze brochure.
We sturen de gevraagde informatie
zodra het verschuldigde bedrag is
Lid worden van de VSSM
bijgeschreven op onze bankrekening
Het VSSM-lidmaatschap geeft je toegang
NL51INGB000.39.30.027
tot alle verenigingsbijeenkomsten.
Het afleveradres is het adres dat staat
Daarnaast ontvang je de Kerfstok en krijg
vermeld op de overschrijving. We sturen
je 5 tot 10% korting bij een aantal fetish- en de informatie in een neutrale envelop.
SM-shops in Nederland.
Een telefoontje, briefje of e-mail is volKopij Kerfstok
doende om lid te worden (zie colofon).
Aanleveren: bij voorkeur per e-mail:
Een enkel lidmaatschap kost € 62(Europa
kerfstok@vssm.eu
€ 66,50) per jaar.
De redactie behoudt zich het recht voor
Een parenlidmaatschap (twee ledenartikelen in te korten of niet te plaatsen.
kaarten, één woonadres, één Kerfstok) kost Anoniem ingezonden bijdragen worden
per jaar € 99 (Europa € 103,00).
niet geplaatst. Op verzoek kan wel gebruik
Kortingslidmaatschap en lidmaatschap
gemaakt worden van een pseudoniem.
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

!

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.
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van de Bestuurstafel
Een nieuwe loot aan de stam en andere zaken.
Bark & Play
Het jaar is al weer even oud. Alle groepen zijn weer met enthousiasme van start gegaan .
Gisteren ben ik te gast geweest bij een heel nieuwe activiteit die opgezet is door enkele
enthousiaste jonge mensen. Deze groep, Puppy-play, lijkt in eerste instantie wat aan de grens
van BDSM te komen, althans dat dacht ik. Het spel dat ik heb gezien geeft echter aan dat de
wijze van spelen met machtsverhoudingen, gehoorzaamheid, belonen en straffen enz helemaal
in onze vereniging thuis hoort. Daarnaast was de sfeer erg goed en over belangstelling was ook
niet te klagen met 27 bezoekers. Als je nieuwgierig bent naar of belangstelling hebt voor deze
activiteit dan is het zeer zeker de moeite waard om eens te komen. Voor dit jaar staan er 4
zaterdagen gepland. Kijk daarvoor eens op de site bij “Bark and Play”!
AG Zaandam
De nieuwe AG in Zaandam was ook een succes. Het was druk en oergezellig. Zeker ook de
moeite waard om eens langs te komen maar dat geldt voor alle groepen. Coördinatoren doen
hun best er wat van te maken en dat lukt telkens weer! Ik hoop dat bezoekers hun inzet weten te
waarderen!!
4

De Voorzitter

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Op zaterdag 9 april vindt de ALV 2016 plaats in De Berghut, Curaçaolaan 49, Amersfoort
De ALV begint om 14.00 uur, de Berghut is open vanaf 13.30 uur zodat je met een kop koffie
of thee even bij kan praten met elkaar.
De agenda wordt begin april verstuurd. Laat even aan het secretariaat (info@vssm.eu)
weten of je op de ALV aanwezig bent zodat we kunnen inschatten hoeveel stoelen er
eventueel bij moeten komen. Het aantal zitplaatsen in de berghut is wat beperkt.
Zoals al aangekondigd zullen er tijdens de ALV een aantal spullen die wij gekregen hebben
geveild worden. De opbrengst gaat naar de pot voor het 50 jarig bestaan. Het gaat om in
totaal 49 spullen (26 bdsm toys en 23 rubber kledingstukken). Tevens is er een
inventarisatielijst gemaakt van de spullen inclusief merk (indien bekend) en status van de
spullen. Deze foto’s en de inventarisatielijst vind je op de site
Het bestuur hoopt dat jullie komen immers de leden bepalen het beleid en zullen ook
gezamenlijk moeten bekijken hoe het gewenste beleid uitgevoerd kan worden.
Namens het bestuur
Ruud
voorzitter
Contact : info@vssm.eu
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VSSM-agenda
M a a r t
DATUM

5
12
13
19
20
27
27
27

PLAATS

TIJD

Nijmegen
Susteren
Amersfoort
Den Haag
Amersfoort
Dedemsvaart
Amersfoort
Zaandam

20.00 - 01.00
12.00 - 1700
14.00 - 20.00
20.00 - 02.00
15.00 - 20.00
14.00 - 19.00
15.00 - 20.00
15.00 - 20.00

PLAATS

TIJD

INFO

AG Nijmegen
AG Susteren
Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
AG Den Haag Lovehotel Bananas
AG Amersfoort Berghut, algemeen
AG ‘t Zwarte Pad Club Sabayland
Berghut, Powerparty, homo mannen tot 40 jr
Ag Zaandam Club Baccara
A p r i l

DATUM

2
8
9
9
10
16
17
24
24
24
30

INFO

Nijmegen
Amersfoort
Susteren
Amersfoort
Amersfoort
Den Haag
Amersfoort
Dedemsvaart
Amersfoort
Zaandam
Amersfoort

20.00 - 01.00
14.00 - 19.00
12.00 - 17.00
14.00 - 17.00
14.00 - 20.00
20.00 - 02.00
15.00 - 20.00
14.00 - 19.00
15.00 - 20.00
15.00 - 20.00
14.00 - 19.00

AG Nijmegen
Berghut, Powerparty, Unlimited
AG Susteren
Ledenvergadering					
Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
AG Den Haag Lovehotel Bananas
AG Amersfoort Berghut, algemeen
AG ‘t Zwarte Pad Club Sabayland
Berghut, Powerparty, homo mannen tot 40 jr
Ag Zaandam Club Baccara
Bark & Play

PLAATS

TIJD

INFO

M e i
DATUM

7
13
14
15
21
22
22
22

Nijmegen
Amersfoort
Susteren
Amersfoort
Den Haag
Dedemsvaart
Amersfoort
Zaandam

20.00 - 01.00
14.00 - 20.00
12.00 - 17.00
15.00 - 20.00
20.00 - 02.00
14.00 - 19.00
15.00 - 20.00
15.00 - 20.00

AG Nijmegen
Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
AG Susteren
Berghut, algemeen
AG Den Haag Lovehotel Bananas
AG ‘t Zwarte Pad Club Sabayland
Berghut, Powerparty, homogroep
Ag Zaandam Club Baccara

*Aanmelden verplicht!
Algemene agenda: pagina 36. VSSM-groepen en algemene adressen staan op pagina 38.
Entree bijeenkomsten: VSSM-leden gratis en niet-leden € 10.
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Foto Mrs Conny en boefje
6
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VSSM bijeenkomsten.
Her en der in het land heeft de VSSM ruimtes in gebruik om de mensen met SM gevoelens een
veilige ontmoetingsplek te geven.
Vooral voor de beginners en de zoekende SM-er is het doolhof in SM-land nogal ondoorzichtig.
Er zijn “wolven in schaapskleren”: mensen die op de MSN of in mails zich voordoen als “ervaren”,
maar nog geen zweep kunnen hanteren.
De VSSM zorgt voor een veilige omgeving. De coördinatoren zijn ervaren mensen en hebben
begrip voor uw schroom om naar binnen te gaan. Ook zij hebben ooit een eerste keer gehad.
Eén van de coördinatoren vangt u op en heeft een team achter zich staan om u wegwijs te
maken binnen de locatie en binnen de groep.
De meeste bijeenkomsten staan open voor iedereen, ongeacht de seksuele geaardheid, een
aantal bijeenkomsten zijn enkel toegankelijk voor mannen. Het soort bijeenkomst is uit de
naamgeving op te maken.
We kennen de termen:AG: Algemene Groep, toegankelijk voor iedereen, ongeacht de seksuele
geaardheid.
MG: Mannen Groep, enkel toegankelijk voor mannen.
◦HG: Homo Groep, beter bekend onder de naam Powerparty en Powerparty Unlimited.
Op dit moment heeft de VSSM locaties in:
Amersfoort
Dedemsvaart
Den Haag
Nijmegen
Susteren
Zaandam
De VSSM zoekt nog naar locaties in (de omgeving van):
•Arnhem
de Achterhoek
Zeeland
Brabant
Friesland
Noord Holland
Andere plaatsen zijn ook welkom, hoe meer plaatsen er zijn waar we bij elkaar kunnen komen,
hoe leuker het is.
Weet u, of heeft u de beschikking over, een ruimte waar de VSSM gebruik van kan maken neem
dan contact met ons op.
Een mailtje naar info@vssm.eu met daarin de gegevens van de locatie en de contactpersoon is
voldoende.
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Zoals u kun zien is de eerste Kerfstok van dit jaar dunner en zonder
verhalen.
ook zijn er bijna geen adverteerders meer in ons blad.
Hoe is dit mogelijk, blijkbaar heeft men geen gehoeften aan een
verenigingsblad.
Het Kerfstokteam en het bestuur doet er van alles aan om de leden en lezers
gemotiveerd te krijgen, om mee te werken aan een goed verenigingsblad.
De kosten van het blad zijn flink omlaag gegaan, terwijl het blad dezelfde
kwaliteiten behield.
Wij kunnen niet zonder uw medewerking, we hebben uw verhalen nodig en ook
uw foto’s zijn van harte welkom.

8

Laten we samen er een mooi blad van maken, wilt u bepaalde items in het blad
zien of heeft u ideeën geef het aan
via kerfsstok@vssm.eu

Leo Goetstouwers
Psychotherapie
Partner-relatietherapie
Personal Coaching
Je kunt bij mij terecht voor:
• relatieproblemen;
• problemen die verbonden zijn aan
bisexuele, homosexuele- of lesbische
gevoelens;
• angstklachten;
• aanhoudende somberte;
• klachten na een vervelende, indrukwekkende ervaring (kort of lang geleden);
• seksuele problemen;
• arbeidsgerelateerde problemen;
• psycho-educatie: leren omgaan met eigen
psychische symptomen.
Twijfel je over wel/niet aanmelden?
Bel of mail voor overleg!
T 06-12377965
info@leogoetstouwers.nl
www. leogoetstouwers.nl
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Foto Mrs Conny en boefje
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Een BDSM uitstapje naar het zuiden
Op vrijdag gaan wij met de trein vanuit
noord/oost Nederland naar het zuiden toe.
Bij een goede vriendin van ons mogen wij
blijven slapen en dan gaan wij de volgende
dag met z’n vieren naar de VSSM in Susteren
toe.
Het is een mooie dag in augustus.
Na het ontbijt op zaterdagmorgen gaan wij
ons klaarmaken voor de rit naar Susteren
toe. Ik neem mijn plastic tas met boeien en
dergelijke mee en U neemt Uw tas mee.
Om 12 uur komen wij bij de VSSM aan.
We worden begroet door de coördinatoren
en krijgen een sleutel voor het kluisje.
Daar stoppen we de spullen in die we niet
nodig hebben en we gaan naar de bar om
wat drinken te bestellen. Op dat moment
vergeet ik om mijn boeienset en collar om te
doen. U zegt dit tegen mij en ik schaam mij
diep. Snel loop ik naar mijn tas toe, doe de
boeien om en geef aan U mijn collar. Als ik
op mijn knieën voor U zit doet U mij de collar
om. Gelijk word ik ook al aangelijnd door U.
De koffie en thee gaan we buiten opdrinken
want het is al mooi weer.

gaat, dan kom ik helemaal tot rust. Dat is
zo’n heerlijk gevoel.
Af en toe kijk ik ff opzij in de spiegel en dan
zie ik Uw sletje vast staan aan het kruis en
soms heeft hij ook een stijve pik ……….
(een geil sletje dus …)
Omdat de deur open staat lopen er soms
mensen langs. Heel af en toe blijven ze ook
even staan. Iemand die de vorige keer naar
ons spel heeft zitten kijken, komt nu ook
weer de kamer binnen en gaat zitten kijken
naar ons.

U gaat met het nieuwe latje mijn billen en
pik bewerken. Het oude latje voelt toch
fijner aan. Dus daarom gaat U verder met
het oude latje. Eerst mijn billen en daarna
mijn voorkant. Als ik het latje zachtjes op
mijn pik voel, dan komt er al snel beweging
in. Hij wordt kei hard. Af en toe pakt U ook
van achteren mijn balzak even vast en trekt
eraan …. Hmmmmm
Als U de dikke zweep pakt, dan duw ik mijn
billen zo ver mogelijk naar achteren toe. Die
zweep is heerlijk en ga je pas voelen als er
heel lang mee geslagen gaat worden.
Omdat ik al een tijdje aan het kruis heb vast
Om 13.15 uur gaan we weer naar binnen om gestaan, vraag ik aan U of ik andersom mag
te spelen. Eerst ga ik nog snel ff naar de wc
gaan staan. En dit mag van U. U maakt mij
en dan mag ik Uw koffer pakken en gaan we los van het kruis en ik mag mij omdraaien. U
samen naar boven toe.
zegt tegen mij dat ik mijn handen mag
Wij kiezen voor kamer 7. De kamer waar wij houden hoe ik wil, wat voor mij het
de vorige keer in Susteren ook gespeeld
prettigste is. Daarom besluit ik ze maar
hebben. Dit is de kamer met het kruis aan de achter mijn rug te houden ter hoogte van
muur en de spiegel in de deur.
mijn billen. En ik ga weer tegen het kruis aan
Ik mag mij uitkleden en U doet Uw
staan. Op deze manier kunt U ook beter bij
schoenen uit. Daarna zet U mij vast aan het
mijn pik en balzak komen met het latje.
kruis met mijn gezicht naar de muur toe.
Eerst doet u het staande, maar later gaat U
Ik voel diverse dingen, waaronder de dikke
er bij zitten, omdat er toch een krukje in de
zweep, de plak die U mijn vriendje noemt,
kamer staat. U zit voor mij en legt de
wat kleine zweepjes, de
handdoek op Uw schoot neer, voor het
paardenharenzweep, het “oude” latje en een geval dat ….. (maar zover komt het niet…
nieuw latje.
lol)
Ik moet eerlijk zeggen dat het oude latje mij Heel soms moet ik U wel vragen om ff te
beter bevalt dan het nieuwe latje.
stoppen (anders ga ik het te lekker vinden).
Ook voel ik de streling van Uw handen en
Na een kleine pauze gaat U weer verder met
Uw nagels op mijn lichaam. Als U met Uw
het latje en Uw handen. Mijn pik staat snel
handen over mijn hoofdharen strijkt en dan weer stijf en ik geniet er heel erg van.
langzaam via mijn nek en rug naar beneden Af en toe streelt U met U vingers ook het
10
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gedeelte tussen mijn pik en anus. Dit is heel
erg opwindend voor mij. En als U met een
natte vinger het toompje en het randje van
mijn eikel streelt, dan word ik helemaal gek.
Mijn pik wordt dan kei en keihard.
Wel merk ik, als U hoort dat er mensen aan
komen lopen, dat U dan wat meer schuin
voor mij gaat zitten. Dus met Uw rug naar de
deuropening toe, zodat ze minder van mijn
stijve pik kunnen zien. Ook gebruikt U dan
vaker het latje en geeft mij daarmee klapjes
op mijn pik en balzak. Dan heb ik ff “rust” en
kan ik ff bijkomen .. lol …
Als de mensen voorbij gelopen zijn, gaat U
weer recht voor mij zitten, en begint het
“spelletje” opnieuw. U weet mijn pik weer
snel stijf te krijgen. Af en toe trekt U mij ook
behoorlijk stevig af. Tot op het randje gaan
en dan ff stoppen vind ik heerlijk. Noemen
ze dit nu orgasme controle ?

Vervolg op pagina 20

Foto Mrs Conny en boefje

Op een gegeven moment komt er een
stel(m/v) langs lopen. Eerst blijven ze staan
kijken in de deuropening. Even later lopen
ze de kamer binnen en gaan tegen het bed
aan staan. Volgens mij gaat de man op het

bed zitten en de vrouw gaat voor hem staan.
De vrouw kijkt continu naar ons. De man is
de vrouw overal aan het strelen/betasten.
Ook komt er een man met alleen een
boxershort aan de kamer binnen. Hij gaat in
een hoekje ook staan kijken naar ons.
Op dat moment stopt U even, kijkt mij aan,
en vraagt zachtjes aan mij of ik door wil
gaan. Ik zeg volmondig ja. Op de man in het
hoekje probeer ik zo min mogelijk te letten
(hij gaat trouwens ook al vrij snel weer weg
….. gelukkig).
En dat het stel naar ons aan het kijken is, dat
vind ik totaal niet erg. Het maakt mij nog iets
geiler als dat ik al ben. Ik probeer mijn ogen
zo veel mogelijk gesloten te houden, als U
met mij bezig bent. Omdat ik mij dan beter
kan afsluiten en er meer van kan genieten.
Ook kan ik mij dan beter concentreren dat ik
niet ga klaar komen.
Soms moet ik heel erg mijn best doen om
niet klaar te komen, zeker als U met Uw
vinger het toompje en randje van mijn eikel
aanraakt. Dat is zo heerlijk.
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Foto BARK & PLAY
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Groepennieuws
AG-’t Zwarte Pad

zithoek, maar ook om een speelpartner te
ontmoeten en gebruik te maken van de
speelruimte.
Voor (nieuwe) bezoekers is er altijd
gelegenheid om vragen te stellen aan één
van de coördinatoren.

Terugblik meeting Februari 2016:

AG Den Haag

Het was super gezellig en druk in
Dedemsvaart. Er waren ongeveer 50 bezoekers aanwezig.
Deze maand was er een workshop bondage, gegeven door Mr Baloe.
Dit viel goed in de smaak, want veel bezoekers hebben er aan mee gedaan.
Bij deze willen wij Mr Baloe en Conny
bedanken voor hun deskundige uitleg
en lady omdat zij “demonstratie model”
wilde zijn. Mede door het activiteitenpotje,
kunnen wij dit soort extra activiteiten gaan
organiseren.
Dit keer was een van de coördinatoren verhinderd. Gelukkig konden wij een beroep
doen op Conny, lady en Mr Baloe. Dank je
wel voor jullie hulp.

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 ruimte
komt bent u een nette kleedruimte met
De laatste maanden zien wij steeds meer
lockers en een douche gepasseerd.
jongere bezoekers in Dedemsvaart. Dit is
een goed teken. Zeker als wij horen dat de Wij houden hier onze feesten op elke derde
“nieuwe” bezoekers vaker terug willen gaan zaterdag van de maand.
komen.
U kunt ons vinden op de Weteringkade 113
te Den Haag (Op vijftien minuten
Deze maand hebben wij een nieuw speelloopafstand van zowel station Hollands
toestel geplaatst in een van de kamers.
Spoor als vanaf het Centraal Station).
Wil je weten wat dit is? Kom dan kijken in
Wij zullen het feest beginnen om 20.00 en
Dedemsvaart.
sluiten om 02.00.
De entree is voor leden gratis en voor
Coördinatoren’t Zwarte Pad
introducés/dagleden bedraagt de
entreeprijs €12,50.
AG Amersfoort
De prijzen van de drankjes vallen reuze mee
en staan helder bij de bar aangegeven.
Onder de naam SoMe organiseren wij,
namens de VSSM, iedere 3e Zondag van de
AG-Nijmegen
maand een bijeenkomst in “De Berghut” in
Amersfoort. Onze bijeenkomsten hebben
een open karakter en zijn voor iedereen met In Nijmegen is er iedere 1e zaterdag van
interesse in BDSM toegankelijk. Doel van de de maand een leuke bijeenkomst van de
bijeenkomst is mensen gelegenheid te
VSSM in Het Roze Huis. Onze bijeenkombieden om gelijkgestemden te ontmoeten
sten zijn bedoeld voor iedereen met een
in een beschermde omgeving. Dit kan zijn
interesse in BDSM. Nijm01 125x222px Of
om een praatje te maken aan de bar of in de je nu ervaren bent of net komt kijken, ie14
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dereen is welkom vanaf 18 jaar. Wij bieden
een ‘beschermde’ omgeving om gelijkgestemde mensen te ontmoeten. Gewoon
voor de gezelligheid, een praatje of voor
meer informatie over BDSM. Je kan een
drankje doen aan de bar of gezellig aan een
tafeltje plaats nemen. Ben je nieuw, dan
krijg je van een van de coördinatoren (Roy,
Martijn, Piekjee20 en Arno) een korte
rondleiding en wat uitleg over de locatie.
Natuurlijk kun je als (nieuwe) bezoeker aan
ons al je vragen stellen over de locatie, de
VSSM en natuurlijk ook over SM, het weer
of wat dan ook
Even over de vorige bijeenkomst welke lekker goed bezocht was:
Zaterdag 6 februari was er weer een VSSM
avond in het Roze Huis in Nijmegen. Het
zou weer een leuke avond worden, mede
omdat er dit keer een Kinky markt georganiseerd was.
Wij als coördinatoren waren wat eerder
aanwezig als anders, om alle drukte die er
nu van te voren zou zijn. Het inrichten van
de markt zou wat meer tijd gaan kosten als
normaal. Een goede voorbereiding is het
halve werk natuurlijk.
Op de Kinky markt zouden Patrick van
No-Boundaries, boefje en Meester_P van
Love2play aanwezig zijn. Ook Nuri stond
er met haar sieraden collectie. Uiteindelijk
was het een mooie en goede indeling.

gedaan worden, zoals een gezellige sfeer
creëren, wat praktische aanpassingen in
de kelders, dit was meer als dat er normaal gebeuren moet en onbewust gaat
er meer tijd in zitten als dat gedacht
was. Maar toen het uiteindelijk 20.00
uur was geworden stond alles klaar
en was het wachten op de bezoekers
om het zo een gezellige avond te laten
worden.
Er was naast de gewone KinkyMarkt
ook een inlegtafel voor 2e hands spullen. Hier was ik (piekjee) verantwoordelijk voor. In de loop van de avond trok
dit toch meerdere mensen de aandacht.
Gelukkig ook nog wat mensen blij kunnen maken met wat 2e hands spulletjes
dus dat was ook een geslaagd idee.
Beneden in de kelders werd ook goed
gebruik gemaakt van de ruimtes en de
toestellen die er staan. Mensen genoten
en wij natuurlijk ook. Altijd fijn als er
genoten wordt tijdens dit soort avonden. Dat is ook de insteek van onze
avonden. Fijne mensen, leuke gesprekken maar vooral gezelligheid met elkaar.
Graag tot de volgende VSSM in
Nijmegen,
piekjee
.

Vanaf 19.15 uur begint geen drempeldit
houd in dat mensen van te voren een rondleiding kunnen krijgen om wat gerustgesteld te zijn. Even een op een begeleiding
om zo rustig de sfeer te kunnen proeven, te
praten over sm, de VSSM etc. Vanaf 20.00
uur zijn de deuren officieel geopend. Er
waren een aantal bezoekers die kwamen
voor geen drempel en uiteindelijk zijn een
paar van deze mensen even weggegaan om
later weer terug te komen. Een aantal anderen zijn zelfs de hele avond gebleven.
Voor dat we open zouden gaan was het
een drukte van belang. Er moest van alles
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Foto BARK & PLAY
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Groepennieuws
vervolg
BARK & PLAY
Er zijn veel fetisj- en bdsm-party’s in

Nederland, maar niet één
toegespitst op puppy play. Puppy play (en in
algemenere term Pet Play)
is een sterk opkomende beleving in de fetisjen bdsm-wereld.
Tijdens Bark & Play kun je gezellig kennismaken met andere pups, dogs,
handlers en trainers en kun je de pup binnen
in je eens lekker uitlaten!
We verwelkomen Pups, Dogs, Owners, Sirs,
Handlers, Trainers,
Puppysitters en natuurlijk iedereen die geïnteresseerd is in puppy play
én 18 jaar of ouder is. Hoe veel ervaring je
hebt, maakt niets uit. Van
de meest ervaren pup tot de nieuweling die
eerst eens wil kijken,
iedereen is van harte welkom!
Site: www.barkandplay.nl
Mail de groep:
Eerste Bark & Play groot succes
De eerste Bark & Play was een groot succes!
Op het hoogtepunt hadden we maar liefst
28 bezoekers in huis en er werd gezellig
kennisgemaakt met alle nieuwe gezichten en
gespeeld op de ruime speelvloer.
Na een relatief korte voorbereidingsperiode
van anderhalve maand, inclusief de feestdagen, was het alweer 30 januari. De dag van de
eerste Bark & Play. In een dikke maand blijk
je dan toch nog best veel te kunnen regelen.
Van een backdrop voor de playground tot
een paar t-shirts zodat de organisatoren makkelijk te vinden zijn voor alle bezoekers. Maar
ook achter de schermen is er veel gebeurd.
Zegt het voort...
Omdat er in Nederland nog nooit een lande-

lijk puppy play evenement is georganiseerd,
opereren de pups die er zijn vooral nog in
kleine groepjes her en der door het land. Het
bij elkaar brengen van die groepjes is een van
de belangrijkste ideeën achter Bark & Play,
maar tegelijk ook een van de grootste uitdagingen, want hoe bereik je iedereen?
We hebben in beginsel vooral ‘geadverteerd’
in voor ons bekende kringen. Uiteraard staan
we op de site van de VSSM, maar we hebben
ook een eigen website. Deze is zeer specifiek
gericht op puppy’s, baasjes en liefhebbers
van puppy play. De puppy community is in
groten getale aanwezig op Twitter. Ook daar
hebben we een account gemaakt om te
laten zien waar we mee bezig waren en hoe
alle voorbereidingen vorderden. Tenslotte is
ook op de FetLife-pagina van de VSSM een
topic geplaatst over ons nieuwe initiatief. En
dan is het hopen dat mensen het aan elkaar
doorgeven en afwachten hoeveel man, pup
en anderen er op komen dagen. Dat is ons
helemaal niet tegengevallen.
Inrichting
Het achterste deel van De Berghut was voor
de gelegenheid voorzien van een grote speelvloer met rubber tegels. Daarmee bieden we
ook aan mensen die nog niet over de benodigde kniebeschermers en handbescherming
beschikken, de mogelijkheid om te proeven
aan het genot van puppy play. Langs de kant
van de vloer stonden een paar banken voor
de (luie?) baasjes en uiteraard was de bar
open en kon de grote hoekbank als relaxplek
gebruikt worden.
Ik zou het typeren als een gezellige boel. Dat
krijg je met pups. Een groepsfoto tot besluit
en op naar de volgende Bark & Play op zaterdag 30 april van 14 tot 19 uur in De Berghut
in Amersfoort!
Likjes voor Sir Daniël en Pup Kriszly (Mr
Puppy Europe 2015) én onze voorzitter Ruud
voor alle hulp!
Woof!
Pup Milo
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Adressen VSSM en groepen
VSSM
Postbus 3570, 1001 AJ Amsterdam
AG/MG/PP Amersfoort
Curaçaolaan 49, 3818 SC Amersfoort
AG den Haag
Lovehotel Bananas, Weteringkade 113, Den Haag
AG Nijmegen
Het Roze Huis, St. Anthoniusplaats 1, 6511 TR Nijmegen
AG Susteren
Maaseikerweg 24, 6114 JP Susteren
AG Zaandam
Club Baccara, Aris van Broekweg 4, 1507 BB Zaandam
AG ‘t zwarte pad
Club Sabayland Stegerensallee 28 Dedemsvaart

VSSM infofoon 06 1921 7993
Algemene adressen
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De Berghut
Curaçaolaan 49
3818 SC
Club Doma
Asterstraat 107
2565 TT
Club ElySiuM
Bruggesteenweg 96
B-8830
Club Ron
Thomsonlaan 107
2565 HZ
COC Amsterdam Stadshouderskade 89 1073 AV
COC Groningen & Drenthe, Akkerstraat 95 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

Amersfoort
033-4622217
Den Haag
070-3601822
Hooglede, Gits (B) +32(0)51690704
Den Haag
070-3106765
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

023-5326602
045-5213796

Amsterdam
Zaandijk

020-4751981
06-23972607

Aanvullingen of wijzigingen: stuur een email naar kerfstok@vssm.eu
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Foto Mrs Conny en boefje
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Een BDSM uitstapje naar het zuiden (vervolg)

20

Omdat het stel bij ons in de kamer is, doe ik
af en toe wel ff mijn ogen open om naar het
stel te kijken. Blijkbaar is het stel
opgewonden geworden van ons, want als ik
weer mijn ogen open, dan zie ik dat de man
op het bed ligt en de vrouw zit bovenop
hem. De vrouw heeft haar lingerie nog aan
en de man zijn boxershort met net hemdje .
Ze zijn elkaar een beetje aan het “teasen”.
Maar ik heb wel een mooi uitzicht hihi. De
dame van het stel ziet er goed uit.
Ik moet U gelijk geven, billen (in dit geval
van een vrouw) kunnen heel mooi zijn.
Het stel gaat weer weg en nu kan ik mij weer
volledig op U concentreren.
U maakt mij nog een keer helemaal gek (tot
op het randje). Dit was ook mijn wens, want
ik wilde vandaag niet klaarkomen. En dan
stopt U.
Volgens U ben ik ongeveer een half uur Uw
sletje geweest (dus dat ik met een stijve pik
voor U heb gestaan). Het was heerlijk voor
mij, ik heb hier heel erg van genoten.
En mijn billen zijn vandaag ook wel wat rood
en gevoelig geworden .. hmmmm…
Kamer 7 blijft mijn favoriete kamer (vooral
omdat deze een mooie spiegel in de deur
heeft, en omdat ik mijzelf en soms ook U
daarin kan zien).
Ik bedank U voor het heerlijke spel. Na het
aankleden pak ik Uw koffer op en gaan we
samen weer naar beneden toe.
Het zal nu ongeveer 14.45 uur zijn, dus wij
hebben ongeveer 1,5 uur gespeeld.
Wat gaat de tijd toch snel als je het fijn hebt
samen. … hihi ……
Ik bestel 2 cassis voor ons en wij gaan naar
buiten toe om het op te drinken en met de
andere bezoekers te kletsen.
Terwijl wij nog buiten zitten, zijn B en l al
begonnen met een waterbondage in de
jacuzzi in het bijgebouwtje. Later gaan wij
daar even kijken en de dame ligt in het
water te genieten. U vraagt aan mij of ik dat
ook nog weer wil ervaren. Ik zeg het mag
wel.
Dan zegt U tegen mij: niet het mag wel,
maar graag of niet. Ik zeg graag tegen U.

Daarna loop ik weer naar buiten toe en ga
met andere bezoekers aan de klets. Even
later komt U naar mij toe en vraagt aan mij
of ik niet meer wil. U had aan mij gevraagd
of ik U koffer op wilde halen, maar dit had ik
dus niet begrepen. Snel sta ik op en ga Uw
koffer ophalen. Nog snel ff naar de wc en
dan loop ik met de koffer naar U toe.
Het is ongeveer 15.45 uur en wij lopen naar
het bijgebouwtje met jacuzzi toe. Ik mag mij
alvast uitkleden en mijn boeien en collar
afdoen. Ik krijg van U een “visnet” bondage
om mijn bovenlijf. Ook gaat er nog een stuk
sisal touw via mijn kruis naar de achterkant
toe. Het touw gaat tussen mijn billen door
en dan maakt U het vast aan het touw op
mijn rug. Deze visnet bondage is een
nieuwe bondage voor mij, maar hij zit wel
lekker strak. Hmmmm ….
Als ik in het water ben zal hij nog wel
strakker gaan zitten………..
B en l komen uit het water.
Wat er nu anders is als bij de vorige keer, is
dat U nu ook naakt gaat en bij mij in het
water gaat zitten. Samen stappen we in het
water. Het water is dit keer kouder als de
vorige keer. Ik mag languit gaan liggen en
mij ontspannen laten drijven.
Dit lukt dus niet bij mij, want ik zak als een
baksteen onder water.
Eerst pakt U mij aan mijn voeten vast, dit
werkt niet.
Daarna mag ik andersom gaan liggen met
mijn hoofd naar U toe, nog steeds zak ik
weg. U pakt het touw vast en trekt mij naar U
toe.
U zegt tegen mij dat ik Uw borsten als
steuntje mag gebruiken en U legt mijn
hoofd op Uw borsten ( hmmm…. Een lekker
zacht kussentje ….. )
Eerst kan ik mij nog moeilijk ontspannen en
ik lig in het water als een stijve houten plank.
Na een tijdje lukt mij dat beter omdat ik
weet dat U op mij let en er kan mij dus niks
gebeuren. Mijn benen gaan langzaam wat
slapper/losser hangen.
Als ik mijn ogen dicht doe dan kan ik mij
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tegenwoordig niks meer uit of anderen hem
met een stijve pik zien staan of liggen.
Vroeger had ik het denk ik minder prettig
gevonden. Of beter gezegd: vroeger kreeg
ik op dit soort “openbare” plekken bijna
geen stijve pik. Nu kan ik mij beter afsluiten
en ontspannen en gebeurd het dus wel.
Vroeger gebeurde dit meestal alleen bij U
thuis. Dit is een teken dat wij beiden nog
steeds aan het groeien zijn in positieve zin.
U laat mij steeds verder gaan, maar ik hoef
geen dingen te doen die een harde grens
voor mij zijn (nog niet …lol …. grapje).
Onderweg gaan wij nog een hapje eten en
om 22 uur word ik netjes thuis weer af gezet.
Ik bedank Mrs C, l en B voor het fijne
weekend en ik bedank Mrs C speciaal voor
de super fijne dag in Susteren.
Lieve Mrs C, dank U wel voor alles. Ik merk
dat we steeds stappen vooruit gaan zetten
en in sommige dingen gaan we ook steeds
verder.
Dat is een heel fijn gevoel.
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boefje van Mrs C.

Als wij weer in de auto stappen, dan hoor ik
dat er verschillende bezoekers naar ons
hebben gekeken (hier heb ik zelf dus heel
weinig van gemerkt). Een van de
bezoeksters die ook gekeken had, was weer
bij de groep gekomen en had gezegd: het
waterpeil stond beneden NAP. Iedereen
begon hard te lachen. Ook dit is mij
grotendeels ontgaan. Blijkbaar heeft deze
dame staan kijken naar ons toen ik met mijn
(stijve) pik boven het water uit kwam. Nu
vind ik dit wel een leuke opmerking en kan
er om lachen. Uw sletje maakt het
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Foto Mrs Conny en boefje

beter ontspannen en ik geef mij helemaal
aan U over. Ik zak een beetje weg en kom tot
rust. Af en toe merk ik dat U mij nog vast
heeft aan het touw op mijn borstkas of bij
mijn schouders.
Ik zak steeds dieper weg. Het lijkt of ik op de
golven lig te drijven.
Soms duwt U mij zachtjes een beetje heen
en weer.
Wel merk ik dat het sisal touw steeds
strakker gaat zitten en dit is geen onprettig
gevoel. Dat U mij zachtjes heen en weer
beweegt is heel erg lekker.
Ook merk ik dat U af en toe mijn kontje
omhoog duwt met Uw benen, blijkbaar
komt mijn (stijve) pik dan boven het water
uit. Hij is stijf en toch heeft U er niet
aangezeten. Het zal wel komen omdat ik
totaal ontspannen ben.
Dit is een heerlijke nieuwe ervaring voor mij.
Omdat het water niet echt warm is besluit U
er na ongeveer een half uur uit te gaan en
gaan we dus stoppen. U helpt mij overeind
en als ik iets bijgekomen ben dan maakt U in
het water het touw los. Hierna gaan we uit
het water, drogen ons af en kleden ons weer
aan (het zal nu ongeveer 16.30 uur zijn).
Ik zet Uw koffer bij de andere koffers buiten
neer.
Om de ropemarks wat duidelijker te zien
gaan we naar binnen toe, op zoek naar een
spiegel. Voor de spiegel zie ik dat mijn billen
rood zijn en de ropemarks zijn ook duidelijk
te zien, maar dat geeft niets. Snel weer naar
buiten toe. Ik bestel nog wat te drinken voor
ons.
Om 17 uur is het tijd om afscheid van
iedereen te nemen en mijn boeien af te
doen.
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Algemene agenda
MAART
DATUM

PLAATS

TIJD

INFO

DATUM

PLAATS

TIJD

INFO

DATUM

PLAATS

TIJD

INFO

20.00
20.00
20.00
20.00
15.00
13.00
14.00
20.00
21.00

BDSM Pure)
Sameplace, Men Only
Sameplace, Men Only
Sameplace, Men Only
Mistique SM and Kinky Party
Fetish Café, Doornroosje Noenfuif
Samarium Jongerenfeest aanmelden noodzakelijk
Sameplace, Men Only
Fetish Café, Steel Moon Speelfuif

9 Amsterdam
9 Den Haag
7 Amsterdam
14 Amsterdam
16 Rucphen
17 Antwerpen (B)
19		
21 Amsterdam
25 Wagenborg
26 Antwerpen (B)

20.00
20.00
20.00
20.00
15.00
13.00
14.00
20.00
16.00
21.00

BDSM Pure)
Club Ron, BDSM jongeren, aanmelden noodzakelijk
Sameplace, Men Only
Sameplace, Men Only
Mistique SM and Kinky Party
Fetish Café, Doornroosje Noenfuif
Samarium Jongerenfeest
Sameplace, Men Only
BDSM meeting voor info slavinmathilde@live.nl
Fetish Café, Steel Moon Speelfuif

April
2 Den Haag
3 Amsterdam
4 Amsterdam
11 Amsterdam
16		
18 Amsterdam
20 Rucphen
21 Antwerpen (B)
23 Antwerpen (B)
25 Amsterdam

20.00
20.00
20.00
20.00
14.00
20.00
15.00
13.00
21.00
20.00

Club Ron, BDSM jongeren, aanmelden noodzakelijk
Sameplace, BDSM Pure
Sameplace, Men Only
Sameplace, Men Only
Samarium Jongerenfeest aanmelden noodzakelijk
Sameplace, Men Only
Mistique SM and Kinky Party
Fetish Café, Doornroosje Noenfuif
Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
Sameplace, Men Only

Mei
1 Amsterdam
2 Amsterdam
9 Amsterdam
16 Amsterdam
18 Rucphen
19 Antwerpen (B)
21		
23 Amsterdam
28 Antwerpen (B)

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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AG/MG /Powerparty / Bark & Play De Berghut Cuaçaolaan 49 Amersfoort
AG Nijmegen Het Roze Huis, St. Anthoniusplaats 1, 6511 TR Nijmegen
AG ‘t zwarte pad Club Sabayland Stegerensallee 28 Dedemsvaart
AG den Haag Lovehotel Bananas, Weteringkade 113, Den Haag
AG Susteren Maaseikerweg 24, 6114 JP Susteren
AG Zaandam Club Baccara, Aris van Broekweg 4, 1507 BB Zaandam

