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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 4 2013

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
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van de Bestuurstafel
Als deze kerfstok in je brievenbus valt, is het jaar al weer naar een eind aan het lopen en staat er 
weer een nieuw jaar met nieuwe kansen voor de deur. 
Voor het verenigingsleven in het algemeen is dit geen makkelijk jaar geweest. Overal hoor je over 
teruglopende leden aantallen en dat het heel moeilijk is om mensen actief te krijgen voor een 
vereniging. Binnen de VSSM is het niet anders. Leden aantallen lopen terug, nieuwe medewerkers 
vinden lijkt soms moeilijker dan goud zoeken. Wij moeten dus heel blij en voorzichtig met onze 
medewerkers zijn. Gelukkig zijn er soms mensen die wel zaken willen oppakken.
Het terug lopende aantal leden heeft, zoals uit een check van de postcodes blijkt, geen relatie met 
het feit dat in bepaalde regio’s dit jaar geen VSSM groepen hebben kunnen draaien of dat er 
groepen moesten stoppen vanwege accommodatie problemen. Nu richting het einde van het jaar 
zijn er wat de groepen aangaat positieve zaken te vermelden zoals je op de site kunt lezen. Dat dit 
soms heel veel werk en dus tijd gekost heeft van enkele mensen blijft voor velen onzichtbaar. 
Daarom is het goed om ook hier die mensen die zich elke maand weer opnieuw inzetten voor een 
groep en die mensen die nieuwe initiatieven opstarten te bedanken. Jullie zijn de smeerolie van de 
VSSM, bedankt!!!!

Ook dit jaar zijn mensen met ziekte en/of met verlies geconfronteerd die onze steun nodig 
hebben. Zelf heb ik ook ervaren dat na het verlies van Aad, mijn man, het niet mee is gevallen de 
draad van het leven weer op te pakken.  O ja, naar buiten toe lijkt het wel goed te gaan maar als 
die voordeur weer achter je dicht valt….. Begrip daarvoor heb ik gelukkig wel ervaren. Steun 
elkaar in lastige tijden, ook dat is vereniging zijn met elkaar en dat gebeurt gelukkig in veel 
gevallen. Langzaam pak je dan de draad weer op en heeft het leven weer nieuwe uitdagingen. 

Hopelijk kunnen wij het komend jaar de vereniging met elkaar weer wat meer leven inblazen. 
Kom zoveel als je kunt naar de ledenvergadering toe om met elkaar te praten en besluiten te 
nemen hoe wij verder gaan. In 2015 bestaat onze vereniging 45 jaar en telkens opnieuw blijkt dat 
de VSSM als belangenvereniging in de samenleving nog een stevige taak te vervullen heeft. Daar 
gaan wij met elkaar aan staan en kunnen komend jaar ons gaan voorbereiden op een nieuw 
lustrum.

Goede feestdagen namens alle bestuursleden, coördinatoren en medewerkers 
Ruud, voorzitter
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*Aanmelden verplicht!
Algemene agenda: pagina 36. VSSM-groepen en algemene adressen staan op pagina 38.  
Entree bijeenkomsten: VSSM-leden gratis en niet-leden € 10. 

d e c e m b e r
 DATUM PLAATS TIJD INFO
 
 1 Sittard* 15.00-? Club Cupido, algemeen
 7 Amsterdam 20.00-03.00 Aanmelding via infofoon en info@vssm.eu
 8 Amersfoort 14.00-19.00 Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
 8 Noord  14.00-20.00 Swingersdream, Winschoterweg 30 Waterhuizen
 18 Amersfoort 15.00-20.00 Berghut, algemeen 
 22 Amersfoort 15.00-20.00 Berghut, Powerparty, homogroep
 22 Zwolle 15.00-20.00 Adres via Infofoon, algemeen + WAC
 29 Den Haag 14.00-19.00 MG Den Haag 
 

j a n u a r i
 DATUM PLAATS TIJD INFO
 4 Amsterdam 20.00-03.00 Aanmelding via infofoon en info@vssm.eu
 5 Sittard* 15.00-? Club Cupido, algemeen
 12 Amersfoort 14.00-19.00 Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
 12 Noord  14.00-20.00 Swingersdream, Winschoterweg 30 Waterhuizen
 15 Amersfoort 15.00-20.00 Berghut, algemeen
 18 Den Haag 20.00-02.00 AG Den Haag 
 19 Amersfoort 15.00-20.00 Berghut, algemeen 
-   26 Amersfoort 15.00-20.00 Berghut, Powerparty, homogroep
 26 Zwolle 15.00-20.00 Adres via Infofoon, algemeen + WAC

 f e b r u a r i
 DATUM PLAATS TIJD INFO
 4 Amsterdam 20.00-03.00 Aanmelding via infofoon en info@vssm.eu
 5 Sittard* 15.00-? Club Cupido, algemeen
 9 Amersfoort 14.00-20.00 Berghut, mannenparty (he-ho-bi)
 9 Noord  14.00-20.00 Swingersdream, Winschoterweg 30 Waterhuizen
 15 Den Haag 20.00-02.00 AG Den Haag 
 16 Amersfoort 15.00-20.00 Berghut, algemeen 
 23 Amersfoort 15.00-20.00 Berghut, Powerparty, homogroep
 23 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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BDSM bijeenkomst.
Eindelijk was het zover! Ik was opweg naar 
de BDSM-club om de mooiste avond ,tot 
nog toe, mee te maken.Al mijn kleren zou 
ik van mijn lijf laten knippen zodat ik 
naakt, alleen met een regenjasje aan, naar 
huis moest!!

Binnengekomen maakte ik kennis aan 
mijn meesteres. Vertelde haar mijn plan. 
Ze ging accoord onder voorwaarde dat 
het tweede gedeelte van het programma 
door haar, als verrassing, zou worden 
bepaald.
Ik deed mijn schoenen uit, zij deed de 
polsbandjes om, pakte een spreidstang. 
Boven mijn hoofd werden de polsbandjes 
vast gemaakt en de spreidstang aan het 
katrol. Knarsend werd deze omhoog 
gedraaid.

Zij kwam er aan met een forse schaar, 
Pakte mijn linker arm, en knipte mijn 
overhemd langs de arm open. Bovenaan 
knipte ze mijn mouw los.Een heerlijk 
gevoel doorstroomde mij, het begin van 
niet terug te draaien naakt!
Dan de andere arm, Vervolgens de 
voorkant open, stuk van achteren er af, 
langs de keel en het hele overhemd lag in 
stukken voormij.
Dan begon ze aan mijn broek. Van ondere 
tot boven een lange knip. Dit deed ze aam 
elk been viermaal, Mijn blote been stak er 
doorheen. heerlijk!Dan die stukken één 
voor één er af.Vervolgens de achterkant 
open geknipt, dan de voorkant. In twee 
stukken er af.

Daar stond ik dan met alleen mijn 
onderbroekje en hemd nog aan. Maar 
niet voor lang! Het hemd uit de broek. 
Voor en achter omhoog geknipt, als 
laatste de schouderbandjes.
Mijn hart klopte, mijn ademhaling ging 
sneller. Het  laatste!!
Ze begon aan de zijkant, tot het elastiek. 
Dan de achterkant er af. Dan aan de 
voorkant langs de band. Ge resten hingen 
aan een klein draadje.Een laatste knip en 
ik was heerlijk naakt.Mijn lichaam juichte, 

een overheerlijk gevoel.
Zij maakte mij los en nam mij mee naar 
een operatie stoel. Ik klom er op, mijn 
benen werden met brede banden 
vastgemaakt. Evenals mijn armen. Toen 
zei ze:(Ik ga een stekelvaken van jou 
maken).Er stond een tafel met vele 
naalden......!
Als eerste mijn tepels. Je zag de naald 
door de tepel komen. Je voelde het goed. 
Dan in de tepelhof, boven en onder. Het 
volgende op mijn buik. Om de centimeter 
een naald door een stuje vel. Dus een 
heek rijtje die door de huid staken Ze 
maakte een koordje er aan vast, boven 
beneden etc. Daarna hetzelde maar dan 
vanaf de benedenkamt.
Mijn zak kwam aan de beurt. Om de 
centimeter, aan de onderkant en zijkant 
een naald.Per naald werd een stukje touw 
vastgemaakt. Vervolgens een ring op mijn 
buik gelegd en daaraan werden de 
touwtjes vastgemaakt. Mijn zak spande 
zich, werd een horizontaal vlak.
Het mooiste komt nu, zei ze. De topper.Ze 
stroopte mijn voorhuid omlaag, pakte 
een naald, langzaam werd die door mijn 
eikel geduwd!!!!

Wat een belevenis
Na het verwijderen van de naalden mocht 
ik me klaar maken voor vertrek. Dus mijn 
regenjasje  en schoenen aan  Voor een 
foto moest ik nog even aan het katrol. 
.Plotseling pakte ze weer de schaar en 
knipte een mouw tot boven open en 
vervogens los. Wat doe je nou schreewde 
ik. Dat is mijn verrassing zei ze en bleef 
doorknippen totdat mijn jas in stukken 
aan haar voeten lag.
Nu moest ik dus echt piemel naakt naar 
huis!!!!
Wat heb ik met veel genot aan deze avond 
teruggedacht!
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De wereldwijde mega-seller “Vijftig tinten grijs” van Engelse schrijfster E.L. James telt 
1682 pagina’s. Ondanks, of dankzij (?), cliffhangers, waarmee elk hoofdstuk besluit, 

vergt het voor de meeste lezers te veel om de triologie tot op de laatste pagina uit te 
lezen. Plaats van handeling werkt ook niet mee: Seattle ligt in het verre westen van de 

VS, bekend van de vliegtuigfabriek, de Boeing fields.
 

De personen, die Paul Keuss tot leven wekt, wonen in Amsterdam en in de provincie. 
Nauwgezet en minutieus is de beschrijving van de sexuele voorkeur, die ze in zich 
meedragen. De aanvaarding van pure s/m gevoelens staat centraal, alsmede de 

genoegens die men eraan kan beleven. “Pluk de dag van gister,” zo luidt letterlijk de 
titel van een van de twee novelles! Een soms ronduit nare ervaring uit de jeugd kan 

aanknopingspunt zijn dat gelijkgestemden bijeenbrengt; bij geliefden kan een 
dergelijke ontmoeting onstuimige sex-belevingen tot gevolg hebben.

Samenvatting van: “Een verre vriend”

Een bediende in een studenten café, Annette, wordt door de cliëntele lastig gevallen, 
zonder er zichtbaar gebukt onder te gaan. Daardoor raakt Charlotte, een vrouw met 
s/m neigingen, tesamen met haar vriend Rutger in opwinding. Wanneer de invalide 

moeder van Charlotte, die ze sinds jaar en dag verzorgt, komt te overlijden, breekt een 
tijd van bezinning aan. Leidraad is de “Fioretti”, bloemlezing uit leven & werk van 

Franciscus van Assisi (1181-1226). Het gaat niet aan zich in perversiteiten uit te leven 
en de ander met identieke neigingen te laten verkommeren. Rutger ontfermt zich over 

Annette. Zijn huisgenote, Marjolijn, kent Franciscus van het middelbare school-
college, dat zich door de minderbroeder liet inspireren. Haar verhouding met Rutger 

keert zich ten goede.
 

Samenvatting van “Pluk de dag van gister”

Waar Stefanie, medische studente, verschijnt, op de campus of het sportveld, is zij 
stralend middelpunt, die zowel bewondering als afgunst oproept. Wat haar troebleert 
is de verhouding met de vader die haar in de vroegste jeugd zou hebben getuchtigd. 

Hardnekkig is de herinnering die blijvend leverancier is van abjecte (dag)dromen 
waarin ze zich wentelt in smart en genot. In haar leven doemt een eenvoudige en in 
zichzelf gekeerde jongeman op, Gregoor, die haar aanvaardt en bij wie ze zich mag 
uitleven. Zijn inbreng houdt een vermaning in: laat wrok jegens de vader varen en 

tracht enkel genoegen te beleven aan de perversie. Hoe nu verder met Stefanie, die al 
een levenspartner uit de betere kringen heeft, en met Gregoor, die zich in een pover 

bestaan met eenvoudige werkzaamheden op de been houdt?  

De schrijver (geb. 18-07-1938), P.J.G. (Paul) Keuss, was in zijn werkzame leven 
wetenschappelijk onderzoeker en publicist op het terrein van de (bio)fysica. Daarnaast 

maakt hij zich al enige decennia verdienstelijk met redactioneel werk op het terrein 
van de agricultuur (palmolie). Als lid van de landelijke studie groep op het terrein van 

de s/m, (de VSSM) heeft hij enige jaren als columnist een bijdrage geleverd aan het 
verenigingsblad de Kerfstok.  

Interesse voor de twee novelles kan men kenbaar maken door een e-mail naar 
Keuss@kabelfoon.nl

Paul Keus 
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   Het vacuUmbed

Op de grote speelvloer beneden werd het bed op een paar dekens uitgespreid. Het is 
een heel gevaarte. Een buizenstelsel met daar om heen een latexzak dmv het 
wegzuigen van lucht ontstaat er een vacuüm tussen de latex delen.
Er was een dame helemaal speciaal voor het vacuümbed naar Phee’s gekomen. Zij 
mocht daarom ook dienen als demo. Na dat de dame zich had ontkleed, legde de man 
van het bed heel duidelijk uit hoe je moet communiceren in het bed, omdat praten 
onmogelijk is. Met Je hand op en neer gaan is de enige mogelijkheid.  1keer op en neer 
is goed ,2 was rustig aan , en meer, was ik wil er uit.
De dame deed het keurig voor. Was een bijzonder gezicht hoe  de vacuüm zijn werk 
doet. De contouren van een lijf. De details ,heel bijzonder om het van dichtbij te zien
Ieder die wilde mocht  het proberen. Als een van de laatste wilde ik het ook ervaren.
Tussen de twee delen latex komen was op zich nog een kunst. Je kon je maar weinig 
bewegen ,alles moest met beleid. Lig je er eenmaal goed in. Krijg je een adempijpje in 
je mond, dit is de enige manier van ademen.  Als het bed dicht geritst is ,gaat de 
stofzuiger aan, die al het lucht tussen de twee lagen latex wegzuigt . 
Voor mij was het even heel eng als het latex tegen je aanzuigt. Je word gedwongen 
door alleen het buisje te ademen en als je dat niet gewent bent is dat even heel erg aan 
passen.
Als je in het bed ligt in het vacuüm ,dan word de buitenwereld weg gedwongen. Je 
hoort bijna niets alleen het wegzuigen van de lucht. Je bent je heel bewust van de 
contouren van je lijf. Elke aanraking die plaats vind van buiten af voelt als iets aparts. Ik 
merkte aan mezelf dat ik even om moest schakelen en me over moest geven aan de 
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warme handen van de man die het bed bediende. Zijn geruststellend aanraking 
maakte dat ik steeds meer mijn eigen wereldje zakte. Later vertelde hij ook dat hij me 
zag weg zakken aan de ademhaling van mijn buik. Die was eerst heel gejaagd 
vanwege de spanning en het aanpassen aan de nieuwe omgeving. Mijn ademhaling 
werd steeds rustiger , steeds als hij me aanraakte versnelde hij weer wat.  Op het laatste 
was ik zo diep weg gezakt dat ik zo rustig ademhaalde  ,dat er werd besloten om het 
vacuüm te verbreken omdat de omgeving te rumoerig was  om mijn toestand op een 
veilige manier te laten voortduren.
Terug komen op de wereld was heel vreemd, juist omdat je bijna niets hoort. Komen 
de geluiden als je uit de vacuüm komt ,veel harder binnen. De kou is heel goed 
voelbaar.Ik mocht gelukkig even blijven liggen om terug op aarde te komen. Ik werd 
met beleid weer uit de zak gehaald, waarna ik op de grond heb gezeten om echt bij te 
komen.
Ik heb het vacuümbed als iets geweldigs ervaren. Het niet kunnen bewegen, het 
wegdrukken van het geluid. De lieve aandacht en het oplettend vermogen van de 
eigenaar van het bed. Heel; bijzonder.

Ik weet ook zeker dat er in de toekomst nog een keer een demonstratie zal zijn van 
vacuümbed in de Ag Amsterdam  Groep.

Avenlon
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Ontzettend bedankt voor Uw reactie en 
alvast nederige excuses voor het feit dat ik 
in al mijn enthousiaste naïviteit een 
verkeerde volgorde heb toegepast in mijn 
pogingen om in elk geval U zo goed en 
uitgebreid mogelijk met alles rondom 
mijn functioneren als erotisch 
onderdanige te informeren en hopelijk te 
blijven vermaken, plezieren en mogelijk 
wat genot te bieden als Uw nieuwste 
privé SM speeltje. Daarom hieronder snel 
mijn uitgebreide verslag van afgelopen 
donderdag: • 

Vanzelfsprekend was eigenlijk al vanaf het 
moment van het kennismakingsgesprek 
en zeker nadat ook de bevestiging per 
e-mail arriveerde voor een real live 
afspraak (waaruit dus bleek dat ik in elk 
geval voor een live keuring in aanmerking 
kwam), dat eindelijk datgene zou gaan 
gebeuren waar ik eigenlijk heel discreet 
puur persoonlijk al langer dan een jaar of 
20 naar op zoek ben en was. Dus met die 
gedachte en natuurlijk aangevuld nog 
met het beeld van Uzelf als een prachtige 
dominante godin was het eigenlijk tot 
afgelopen donderdag een grote 
opgewonden invulling van de dagen hier 
aan voorafgaand. Het is nu eenmaal zo 
dat mannen zo wie zo heel vaak erotische 
gedachten hebben gedurende de dag en 
als deze dan ook contant over U gaan en 
over of U eventueel van mij zou kunnen 
genieten als Uw sm slaafje en hoe U mij 
daarvoor zou gaan gebruiken, dan 
begrijpt U de constante 
opgewondenheid. Daarnaast wilde ik ook 
zo goed mogelijk voor de dag komen dus 
heb ik me bijna een hele week heel goed 
ingehouden en niet afgetrokken. Dit om 
daarmee zo scherp mogelijk te zijn en U 
optimaal te laten zien middels mijn 
ongeremde opwinding naar U toe dat ik u 
heel graag wil dienen puur en alleen voor 
Uw plezier! Want ging er (en volgens mij 
terecht) vanuit dat U een stukje 
ongeremde opgewondenheid van mijn 
kant naar Uw kant wel zou kunnen 

waarderen mits natuurlijk stijlvol en een 
klein beetje onder controle. Heb verder 
natuurlijk ook heel goed alles voorbereid 
in de zin van de reis, hoe laat weg, waar de 
auto even parkeren mijn werktelefoon 
meenemen van mijn werk, mijn 
stripteasespullen mee, mijn mp 3 speler 
en natuurlijk nadenken en regelen van 
een gepast cadeau voor U. Dus al met al in 
de aanloop naar afgelopen  
donderdagavond al een en al opwinding, 
spanning en geile gedachten in de 
dagen/weken ervoor.
 
En toen was het eindelijk zover en stond ik 
ineens met mijn tasje met spulletjes en 
mijn werktelefoon in mijn hand op de 
parkeerplaats. En voor dat ik het eigenlijk 
zelf goed in de gaten had, was ik al bezig U 
te Sms ‘en en daarna te bellen. Echt een 
heel speciaal moment ook toen U aangaf 
waar ik naar toe moest want toen wist ik 
definitief  dat het dit keer wel echt was. En 
toen kon ik bijna niet wachten van 
opwinding, spanning maar was het ook 
best een beetje eng want ondanks alle 
fantasieën en gedachten vooraf weet je 
natuurlijk nooit hoe het in het echt gaat 
en is. Maar het moment dat ik aanbelde 
en U de deur opendeed en ik naar binnen 
wist ik al: Dit is het! U bent het! Dat wil ik! 
Het was echt geweldig om ontvangen te 
worden door U op de manier ook hoe U 
gekleed was (wat een geweldige stijlvolle 
dominante erotische uitstraling) en ook 
echt heel apart om direct meegenomen 
te worden in hetgeen waarvoor ik immers 
gebruikt zou gaan worden; namelijk als 
Uw eigen prive SM eigendom/speeltje. 
Het moment van de collar was natuurlijk 
ook heel speciaal (kende ik eigenlijk niet 
maar begreep direct de betekenis 
hiervan) en toen was het eigenlijk al 
begonnen. En echt het enige wat ik voor 
ogen had wat het zo goed mogelijk U 
dienen om puur en alleen voor Uw genot, 
gemak, plezier en vermaak te zorgen en 
gebruikt te worden. En dan is het 
misschien ook wel des te beter en 

1ste  ontmoeting tussen een meester en slaaf
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geweldiger dat ik middels mijn stripact, 
die U schijnbaar wel meeviel, direct kon 
en mocht beginnen van U! Hoop dat dit U 
direct in een genotvolle stemming had 
gebracht en dat de overgang na de 
stripact naar het meer SM 
keuringsgedeelte (waarbij U mij ging 
keuren op een aantal kinky achtige meer 
SM gerelateerde gebruiksmogelijkheden) 
een mooie vloeiende was zonder dat U 
hiervoor veel moeite hoefde te doen (wat 
hopelijk Uw gemoedstoestand dus ook 
niet veranderde).
 
Wat betreft de keuring zelf was het 
ongelofelijk geil, opwindend en heel 
prettig om helemaal naakt met de collar 
voor U te mogen staan, overal voor 
gebruikt te worden en dat er allerlei zaken 
echt getest werden hopelijk allemaal 
weer puur en alleen voor Uw vermaak, 
plezier en genot. De gedachte aan dit 
laatste (Uw plezier, genot en vermaak) 
zorgde er dan ook voor dat alles, ondanks 
dat er af en toe best zaken ook zeer 
gevoelig waren, echt heel opwindend 
voor mij was en bleef...en dat was volgens 
mij ook wel te zien aan mijn 
(waarschijnlijk wat aan de kleine kant 
waarvoor mijn nederige excuses) 
gevalletjes die elke keer weer bezig was te 
groeien. Gevoeligste was in elk geval mijn 

rechtertepel waar ik dan ook genade voor 
moest gebruiken (de enige keer)....terwijl 
eigenlijk links niet eens zo’n probleem 
was, maar misschien was het klemmetje 
rechts iets anders geplaatst dan links of zo 
maar maakt ook niet uit verder. De rest 
was zeker zeer intensief afwisselend en 
opwindend waarbij ik ook zeker heb 
willen proberen dit aan U te tonen om te 
laten zien dat ik U als mijn dominante 
godin zeer maar dan ook zeer opwindend 
vond, dankbaar was en op basis waarvan 
ik U hopelijk ook weer wat extra genot 
heb kunnen brengen. Wat betref het 
vervolg met het masseren van uw voeten: 
denk dat bij dit soort misschien net iets 
softere verwen zaken (dus net als het 
vermaken van een dame met een 
striptease) echt mijn sterke kanten liggen 
en vond het geweldig om mijzelf hiermee 
aan U te bewijzen en op de kaart te zetten. 
En wat natuurlijk het absoluut aller, aller 
hoogtepunt van deze avond was: het feit 
dat ik tijdens het masseren van Uw voeten 
Uw kaalgeschoren en prachtige 
vrouwelijke heiligdom stiekem kon zien 
en bekijken en al helemaal aan het 
bedenken was hoe ik deze, als mij ooit de 
mogelijkheid geboden zou worden 
natuurlijk, zou verwennen door een 
afwisselende combinatie van rustige en 
gecontroleerd likjes en zachtjes zuigen. 
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En het meest ultiem denkbare en 
bereikbare daarbij voor mijn als Uw Sm 
slaaf kunt U zich natuurlijk wel 
voorstellen. Verder na het masseren ook 
nog onder meer door U gebruikt worden 
als tafeltje en als stoel waarbij U ook nog 
aangaf (en dat was ook weer heel 
opwindend) dat ik blij mocht zijn dat U op 
mij zat en niet een van Uw vriendinnen 
.......dit maakte eigenlijk ook best 
opgewonden want betekent dit dat er 
tussen Uw vriendinnen ook dominante 
dames zitten en dat ik misschien ook door 
hun gebruikt ga worden? Want dat zou 
ook wel heel extreem spannende en 
opwindend maar ook eng zijn om mezelf 
in opdracht van U ook door andere dames 
te laten gebruiken.
 
Uiteindelijk was het genoeg en kon ik me 
weer aankleden. En na heel even kort wat 
dingentjes kon ik weer gaan met 
natuurlijk wel nog de opdracht om mezelf 
nog wel goed even af te trekken en dus dit 
uitgebreide verslag te maken. Wat betreft 
het mezelf klaarmaken heb ik dit gedaan 

op een afgelegen landweggetjes tussen 
de bomen struiken en was het een 
kwesties van een minuutje of zo.... mijn 
pik was nog niet eens goed stijf toen er al 
een goede lading kwam. En wat betreft de 
volgende dagen heb ik in elk geval nog 
tot zaterdagavond best hele gevoelige 
tepels gehad hihi...maar dat hoort erbij 
toch? Al met al was het dus een 
fantastische ervaring die min of meer echt 
alles was waar ik al die jaren op gehoopt 
had (en voor geoefend, gespeeld met 
mezelf had en mezelf altijd op 
afgetrokken had om het maar even 
banaal te zeggen) en ben U al heel 
dankbaar dat ik het heb mogen 
meemaken en echt bedankt alleen al voor 
het door U gegeven vertrouwen (en 
natuurlijk ook dat van Uw man...maar 
moet zeggen dat ik het trouwens wel fijn 
vond dat hij er niet was hoor hihi)!

Hier had u foto, verhaal
 kunnen staan.

Mail u foto of verhaal naar
kerfstok@vssm.eu
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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   23,50           21.15
Halve pagina   bxh 124x91,5 mm   45,50          40,50
Hele pagina      bxh 124x186 mm   70,00         63,00
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.

Kwart pagina   met kleine banner    28,50 per oplage
Halve pagina    met halve web pagina    50,00 per oplage
Hele pagina      met Hele webpagina    75,00 per oplage

www.vssm.eu
06 19217993

Info over adverteren in Kerfstok? 
Email naar: kerfstok@vssm.eu
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Eindelijk was het zover! Ik was opweg naar 
de BDSM-club om de mooiste avond ,tot 
nog toe, mee te maken.Al mijn kleren zou 
ik van mijn lijf laten knippen zodat ik 
naakt, alleen met een regenjasje aan, naar 
huis moest!!

Binnengekomen maakte ik kennis aan 
mijn meesteres. Vertelde haar mijn plan. 
Ze ging accoord onder voorwaarde dat 
het tweede gedeelte van het programma 
door haar, als verrassing, zou worden 
bepaald.
Ik deed mijn schoenen uit, zij deed de 
polsbandjes om, pakte een spreidstang. 
Boven mijn hoofd werden de polsbandjes 
vast gemaakt en de spreidstang aan het 
katrol. Knarsend werd deze omhoog 
gedraaid.
Zij kwam er aan met een forse schaar, 
Pakte mijn linker arm, en knipte mijn 
overhemd langs de arm open. Bovenaan 
knipte ze mijn mouw los.Een heerlijk 
gevoel doorstroomde mij, het begin van 
niet terug te draaien naakt!
Dan de andere arm, Vervolgens de 
voorkant open, stuk van achteren er af, 
langs de keel en het hele overhemd lag in 
stukken voormij.
Dan begon ze aan mijn broek. Van ondere 
tot boven een lange knip. Dit deed ze aam 
elk been viermaal, Mijn blote been stak er 
doorheen. heerlijk!Dan die stukken één 
voor één er af.Vervolgens de achterkant 
open geknipt, dan de voorkant. In twee 
stukken er af.
Daar stond ik dan met alleen mijn 
onderbroekje en hemd nog aan. Maar 
niet voor lang! Het hemd uit de broek. 
Voor en achter omhoog geknipt, als 
laatste de schouderbandjes.
Mijn hart klopte, mijn ademhaling ging 
sneller. Het  laatste!!

Ze begon aan de zijkant, tot het elastiek. 
Dan de achterkant er af. Dan aan de 
voorkant langs de band. Ge resten hingen 
aan een klein draadje.Een laatste knip en 
ik was heerlijk naakt.Mijn lichaam juichte, 
een overheerlijk gevoel.

Zij maakte mij los en nam mij mee naar 
een operatie stoel. Ik klom er op, mijn 
benen werden met brede banden 
vastgemaakt. Evenals mijn armen. Toen 
zei ze:(Ik ga een stekelvaken van jou 
maken).Er stond een tafel met vele 
naalden......!

Als eerste mijn tepels. Je zag de naald 
door de tepel komen. Je voelde het goed. 
Dan in de tepelhof, boven en onder. Het 
volgende op mijn buik. Om de centimeter 
een naald door een stuje vel. Dus een 
heek rijtje die door de huid staken Ze 
maakte een koordje er aan vast, boven 
beneden etc. Daarna hetzelde maar dan 
vanaf de benedenkamt.
Mijn zak kwam aan de beurt. Om de 
centimeter, aan de onderkant en zijkant 
een naald.Per naald werd een stukje touw 
vastgemaakt. Vervolgens een ring op mijn 
buik gelegd en daaraan werden de 
touwtjes vastgemaakt. Mijn zak spande 
zich, werd een horizontaal vlak.
Het mooiste komt nu, zei ze. De topper.Ze 
stroopte mijn voorhuid omlaag, pakte 
een naald, langzaam werd die door mijn 
eikel geduwd!!!!
Wat een belevenis

Na het verwijderen van de naalden mocht 
ik me klaar maken voor vertrek. Dus mijn 
regenjasje  en schoenen aan  Voor een 
foto moest ik nog even aan het katrol. 
.Plotseling pakte ze weer de schaar en 
knipte een mouw tot boven open en 
vervogens los. Wat doe je nou schreewde 
ik. Dat is mijn verrassing zei ze en bleef 
doorknippen totdat mijn jas in stukken 
aan haar voeten lag.
Nu moest ik dus echt piemel naakt naar 
huis!!!!
Wat heb ik met veel genot aan deze avond 
teruggedacht!

BDSM club
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Mijnheer en Mevrouw deel 4
De visite is gearriveerd. Wij zitten allen in 
de dicht begroeide tuin van onze 
bungalow. Het zijn mensen van de leeftijd 
van mijnheer en mevrouw, hij is rechter 
en zij zit in de jeugdzorg. Het gesprek 
kabbelt gezellig heen en weer, ik ben aan 
hen voorgesteld en de vrouwelijke gaste 
zegt zich veel voor te stellen van mij. 
Mijnheer vraagt mij na enige tijd om mij 
eens mooi voor te stellen in iets 
spannends, bij voorbeeld het corset, maar 
de gaste zegt lachend dat zij mij het liefst 
naakt wil zien, dat scheelt veel werk. 
Mevrouw gaat met mij naar binnen en 
vraagt mij vooral zeer onderdanig te zijn, 
het bezoek betekent nogal veel voor ze. 
Wederom helpt zij mij lief om mij zo mooi 
mogelijk te presenteren. Als ik er 
helemaal klaar voor ben lopen wij de tuin 
in en voltrots toont mevrouw mij.
De gasten zijn verrukt. De vrouw neemt 
mij direct in haar armen en haar handen 
betasten mijn gehele lichaam, mijn hals, 

mijn borsten, haar vingers gaan over mijn 
buik en billen, en zij zegt mij werkelijk 
fantastisch te vinden. Zij prijst mijnheer 
en mevrouw om hun uitstekende keus en 
vraagt of ze mij mag kussen. Met een 
schuin oog kijk ik naar mijnheer en 
mevrouw, maar zij geven aan geen 
bezwaar te hebben en als een dorstige 
laaft de vrouw zich aan mij.

Ondertussen zegt de mannelijke helft van 
de visite dat ik een prachtige slavin zou 
zijn, een lust voor het oog als ik geboeid 
zou zijn en licht gepijnigd zou, worden. 
Hij toont een stel mooie lakleren 
polsboeien, enkelbanden en een 
werkelijk schitterende halsband. De 
vrouwelijke gaste vraagt mij of ze deze 
zaken bij mij om mag doen. Ik zie dat 
mevrouw en mijnheer dit ook 
goedkeuren, dus krijg ik de boeien om en 
ik voel mij al steeds meer de slavin die zij 
van mij willen maken. De man haalt mij nu 
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naar zich toe en vraagt of ik een paar 
lichte tikjes zou kunnen verdragen. Ik 
stem er aarzelend mee in. Zijn hand komt 
op mijn billen terecht, ik vind het niet 
storend en vraag hem om een paar tikjes 
meer, een wens waaraan hij enthousiast 
voldoet. Mevrouw stelt voor dat beide 
mannen mij nu tegelijkertijd moeten 
nemen, dat vindt zij een opwindend 
gezicht. De vrouwelijke partner van de 
mannelijke gast beaamt dit. Ik heb het 
nog nooit met twee mannen gelijk 
gedaan, maar mijnheer neemt mij op z’n 
schoot en komt voorzichtig in mij, terwijl 
onze gast voor in mij schuift. Beide 
vrouwen manen tot voorzichtigheid, ik 
ben een tenger poppetje en zij willen niet 
dat mij iets overkomt. Maar ik moedig 
mijn beide minnaars juist aan, omdat het 
opgewekte gevoel mij steeds meer genot 
bezorgt en ik het sensationeel vind dat 
twee mannen gelijktijdig hun affectie aan 
mij tonen. Het is heel intens en mevrouw 
met haar gaste informeren bezorgd of ik 
het wel uithoud, maar ik laat beide 
mannen ongegeneerd hun gang gaan en 
ik voel hoe beiden bijna op hetzelfde 

tijdstip zich in mij ontladen, hetgeen mij 
vervult met trots.

Onze gasten zijn het er overeens dat ik 
zeer zuinig gebruikt moet worden maar 
de mannelijke helft van de visite vraagt 
aan mijnheer of hij mij zo nu en dan eens 
mag lenen voor een privé ontmoeting 
Maar mijnheer zegt dat hij mij beloofd 
heeft dat ik alleen anderen ten dienste 
ben als hij er zelf bij is, liefst nog met 
mevrouw erbij, en alles bij ons thuis. Dat 
begrijpt onze gast, hij vindt mij een rijk 
bezit en dat moet je koesteren. Hij vraagt 
of ik hem ook met mijn mond mag 
verwennen, mijnheer en mevrouw kijken 
vreugdevol toe en onze gast is verbaasd 
dat ik zijn lid zo lang en zo diep in mijn 
mond kan nemen, tot ver achter in mijn 
keel, zoals mijnheer dat ook het prettigst 
vindt. Onze gaste prijst mij tegenover 
mevrouw, en zegt dat ze heel zuinig op 
mij moeten zijn, zoiets liefs vind je 
vandaag de dag niet gauw meer. Dan 
neemt mijnheer mij weer in zijn armen en 
bemint mij nogmaals. Het is heerlijk. 
Liesje
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Vakantie in de regen.
Ron fietste  zo hard hij kon om de donkere 
wolken die zich boven hem samenpakte 
voor te blijven. Het was nog een kleine 10 
kilometer naar de camping waar hij zijn 
tentje dat achterop de bagagedrager 
gepakt was snel zou gaan opzetten. De 
eerste druppels uit de dreigende wolken 
spette op zijn hoofd uiteen. Stevig trapte 
hij door maar de weergoden grepen Ron 
hard aan. Van het een op het andere 
moment leek het wel of er een zwembad 
over zijn hoofd werd uitgestort. Binnen 
enkele seconden voelde Ron zich alsof hij 
in een rivier gelegen had. Het water droop 
uit zijn kleding. Hij rilde terwijl een 
scherpe lichtflits door de donkere wolken 
kliefde gelijk gevolgd door een felle 
donderslag. Ron schrok en keek half in 
paniek om zich heen, waar kon hij 
schuilen? Zijn oog viel op de stal naast 
een boerderij waar een afdak de deur 
tegen de regen beschermde. Ron reed er 
snel heen en hijgend drukte hij zich tegen 
de muur naast de deur aan om zich te 
beschermen tegen de felle regen die zelfs 
gepaard ging met hagel. Het ratelde op 
het schuine afdak als roffel op een 
drumstel waardoor Ron niet hoorde dat 
de deur geopend werd. Het licht dat uit de 
gang naar buiten probeerde te schijnen 
moest het afleggen tegen de felle 
bliksemschichten die het hele landschap 
in een scherp licht zette. Ron schrok dan 
ook van de hand die zijn schouder 
aanraakte. Hij keek om en zag in het licht 
van de volgende bliksemschicht een 
vrouw van ten minste een jaar of 50 staan. 
Ze was gekleed in een leren jurk die strak 
om haar vrouwelijke rondingen zat. Ron 
slikte wat weg. Met zijn 25 jaar en strakke 
lijf had hij niets met oudere vrouwen die 
ook een maatje meer hadden maar 
nu……. Er golfde iets door zijn lijf dat hij 
niet eerder zo gevoeld had. Het was geen 
verliefdheid of zo wist hij maar er werd 
iets in hem wakker  gemaakt waar hij 
geen woorden voor kon vinden. 
Aarzelend liep hij, druipend van het 
regenwater, achter haar aan. Haar heupen 

wiegde onder de strakke leren jurk heen 
en weer en haar stevige benen werden 
gesierd door zwarte netkousen die in 
hoge zwart leren laarzen staken. Met 
kloppend hart liep hij verder en stamelde, 
sorry uw schuur wordt nat. Ze keek even 
om en zei met een stem die geen 
discussie duldde; ‘dat geeft niets schat, 
dat ruim jij straks wel op’. Ron keek om 
zich heen en zag dat er aan de oude 
houten balken kettingen naar beneden 
hingen. In een hoek stond een houten X 
met leren banden maar het meest 
fascinerende vond hij een groot rond rad 
dat aan een muur gemonteerd was en 
ook voorzien was van leren banden. Even 
moest hij denken aan de droom die hem 
al vanaf zijn pubertijd regelmatig 
gespannen deed wakker worden. 
Zwijgend liep hij achter de vrouw aan een 
deur binnen waarachter een soort 
badkamer was. Ze opende een kast en 
greep een handdoek. ‘trek je kleding uit 
en neem een douche ik zal wat droogs 
neerleggen dat je kunt aantrekken terwijl 
ik je kleren in de wasdroger zal stoppen’. 
Haar stem had iets onverzettelijks. 
Aarzelend en gespannen begon Ron zijn 
doorweekte kleding uit te trekken. De 
vrouw liep weg wat aan de ene kant voor 
Ron een opluchting was maar aan de 
andere kant…… Toen hij na een heerlijk 
warme douche  het gordijn van de 
douche ruimte weer voorzichtig open 
trok zag hij op de stoel een tshirt, 
onderbroek en trainingsbroek liggen die 
duidelijk betere tijden hadden gekend 
maar ze waren schoon en droog. Hij trok 
ze aan en liep aarzelend de schuur weer in 
waar in een gezellige zithoek de vrouw in 
het leer zat te praten met een man. Het 
half geopende zwarte overhemd liet een 
ruig behaarde stoere borst zien. Ron was 
altijd jaloers op mannen die mooi 
behaard waren omdat zijn lijf, op wat 
schaamhaar na totaal onbehaard was. De 
harde regen sloeg onophoudelijk felle 
roffels op het oude pannen dak. Ron keek 
onzeker rond. De vrouw lachte en zei; 
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‘nooit zo iets gezien jongen? Ik wil je wel 
het een en ander uitleggen hoor maar 
uitleggen is ook ervaren’. De man lachte 
op een manier die Ron rillingen bezorgde 
maar hij voelde gelijk hoe een 
onbedwingbare nieuwsgierigheid zich 
van hem meester maakte. Hij knikte 
aarzelend. De vrouw en man stonden op 
en liepen naar de kettingen toe. 
Aarzelend liep Ron er ook heen De vrouw 
zei; ‘steek je handen eens uit’. Even later 
zat om elke pols een brede leren band 
met een soort haak er aan. Voordat Ron 
het besefte pakte de man zijn armen en 
hield die omhoog terwijl de vrouw de 
haken handig aan de kettingen vast zette 
zodat Ron nu met zijn armen net boven 
zijn hoofd vast stond. Er werd niets 
gezegd verder maar ruw werden Ron zijn 
blote voeten nu beet gegrepen en binnen 
enkele ogenblikken waren zijn voeten 
geboeid aan ringen die in de vloer zaten. 
Daar stond Ron, bang aan de ene kant 
maar iets deed hem herinnerden aan 
dromen die hij als kind al had gehad, 
gebonden en afhankelijk van een ander 
zijn. De man en de vrouw keken hem aan 
en liepen om hem heen. De man greep 
Ron in zijn kruis ‘zo lekkertje jij  bent ons 
speeltje als je wil of mag een man niet aan 
je zitten’? Ron slikte wat weg, het was nog 
maar kort dat hij voor zichzelf erkend had 
dat hij biseksueel was. De spanning vloog 
door zijn lijf heen terwijl de vrouw lachte. 
‘Luister goed, als je wat spannends wil 
meemaken zeg je ja meester of ja 
meesteres en als je niet wil zeg je stop. Je 
kunt je kleren dan aantrekken die zijn zo 
wel droog en je kunt gaan, begrepen?’. 
Ron knikte aarzelend. ‘Ik hoor niets’, zei de 
vrouw streng. Ron nam een besluit, hij 
wilde door. De spanning en het 
onbestemde verlangen was te groot. ‘Ja 
meesteres’. Het had schor en aarzelend 
geklonken maar de woorden waren nog 
niet over zijn lippen heen of de man 
stapte naar hem toe en scheurde  het 
Tshirt stuk. Na nog wat heftige rukken gaf 
het dunne oude textiel zich gewonnen. 
Nu was de beurt aan de trainingsbroek. 
De man was intens sterk waardoor Ron 
even later bloot stond. Tijd om na te 

denken was er niet want een scherpe 
droge knal van een zweep die hem net 
niet raakte deed Ron voor zover de boeien 
om zijn polsen en enkels toelieten, terug 
deinzen. Even later voelde hij de eerste 
tikken van de zweep op zijn blote huid. De 
pijn was even heftig maar ebde snel weg 
toen een hand zijn blote rug streelde. 
Opeens werd er van achter een blinddoek 
voor Ron zijn ogen gedaan. De tikken op 
zijn billen verraste Ron maar nog groter 
was de verrassing dat het hem opwond. 
Hij voelde zijn lid heftig en onstuitbaar 
groeien en zelfs de tikken die hij daarop 
kreeg konden de verharding van zijn 
totaal onverwachte verlangen niet 
verhinderen. Heel zijn lichaam werd 
onderhanden genomen. Ron kreunde 
van pijn en genot, nog nooit had hij dit 
ervaren. Zijn billen en rug gloeide en zijn 
tepels die bewerkt werken gaven een 
stekende pijn maar het ongekende genot 
was vele malen groter. De afwisseling van 
verschillende soorten tikken, strelingen 
en nagels die over zijn huid kraste maakte 
Ron haast gek. De een stond voor hem en 
de ander achter hem. Zijn lijf gloeide en 
hunkerde naar meer. Hoe lang het spel 
met zijn hunkerende lichaam duurde wist 
hij niet maar het kon hem niet schelen. 
Tijd speelde ineens geen rol meer. 

Totaal onverwacht voelde Ron hoe zijn 
onderlichaam heftig begon te reageren 
en met een haast dierlijke kreet ontlaadde 
zijn lichaam zich. Hij wist niet of hij zich 
moest schamen maar zo heerlijk had hij 
het nog nooit ervaren. Hijgend hing Ron 
aan zijn geboeide polsen. Het leer sneed 
haast in zijn vlees maar hij voelde het 
amper. De armen die nu om hem heen 
geslagen werden waren zo liefdevol dat 
Ron voelde hoe enkele tranen over zijn 
wangen rolde. Nog steeds geblinddoekt 
werd hij los gemaakt. Sterke armen tilde 
hem op en legde hem ergens op een 
zachte ondergrond terwijl handen zijn 
lichaam zacht streelde. Langzaam kwam 
Ron bij zichzelf. Dit was het mooiste dat 
hij ooit had meegemaakt. De blinddoek 
werd afgedaan en Ron keek in twee paar 
lieve ogen die hem teder aankeken. De 
verrassend zachte stem van de vrouw 
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haalde Ron langzaam  terug in de realiteit. 
Daar lag hij op een bank, naakt bij twee 
geklede mensen die hij niet eens kende. 
De man klopte Ron op zijn borst. ‘Kom 
even lekker bij mijn jongen en neem nog 
een douche. Als je wil kun je blijven 
slapen vannacht, het is toch te nat om een 
tentje op te zetten’. Ron knikte dankbaar 
waarop de vrouw vervolgde; ‘als je wil ben 
je ons slaafje en gaan wij leuke dingen 
met je beleven’. De man streelde Ron nog 
even. ‘Je bent een mooie jongen, een 
mooie slaaf om te bedienen op ons feest 
en wij hebben vast wat spannende leren 
spullen voor je om aan te trekken dan’. 
Ron wist niet wat hij moest zeggen maar 
er juichte iets in hem, dit was nog maar 
een begin van een heel nieuwe wereld, 
een wereld waar hij onwetend van was 
maar intens naar verlangde.
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Voorbeeld van een omgebouwde zolder
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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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Beproeving.
Omdat mijn meester de wens heeft geuit 
mij tot het uiterste te beproeven moet ik 
enige zaken regelen. Enige dagen vrijaf 
voor mijn herstel, gelukkig geeft dit geen 
problemen op mijn werk.
Mijn meester geeft aan dat hij ditmaal de 
cane zal gebruiken, en stelt mij het 
slagenpatroon voor. Dat is hard en wreed, 
maar ik wil het verdragen. Dan spreken 
wij dag en uur af. Wij zeggen beiden al 
onze afspraken af, wij zullen er slechts 
voor elkaar zijn.

Op de bewuste dag presenteer ik mij om 
exact vier uur in de middag. Ik ben 
uiteraard volledig naakt en volkomen 
onthaard.
Mijn meester stelt het op prijs dat ik zo 
glad mogelijk ben.
Hij sluit mij in zijn armen en vraagt mij 
nogmaals of ik wel zeker weet waar ik aan 
begin. Hij roemt mijn moed en 
dapperheid. Ik verzeker hem dat ik het wil. 
We kussen elkaar intens en langdurig. 
Dan krijg ik een brede leren riem om mijn 
middel met in de taille een tweetal lussen 
of ogen, waaraan mijn onder¬armen 
worden bevestigd. Mijn handen zijn vrij. Ik 
moet ruggelings op de tafel gaan liggen, 
mijn handen omklemmen de tafelrand en 
mijn benen, geboeid, moet ik hoog 
houden. Mijn meester voorziet mij van 
een mondklem, mijn gekrijs zou anders te 
veel de aandacht trekken. Hij staat rechts 
van mij, zijn linkerhand omklemt mijn 
naar boven gestoken benen en in zijn 
rechterhand heeft hij de cane. Hij slaat 
toe.

De eerste slagen op mijn billen en 
achterzijde van mijn dijen zijn nog te 
verdragen, maar een cane is oneindig veel 
pijnlijker dan een rijzweep, plak of 
karwats, dus na de vijfde slag laat ik mij 
gaan en schreeuw ik het uit. Ik krijg tien 
slagen, fel en venijnig, mijn meester kent 
nu geen mededogen, ik heb toegestemd 
en er is geen weg terug. De cane bijt diep 
en grof in mijn billen en dijen en laat 
diepe blauw-rode striemen na, ik gil het 

zo nu en dan uit maar mijn meester is 
onvermurwbaar. Na de tiende slag krijg ik 
even rust, ik hijg, ik huil, hij kust mij en 
zegt mij dat we op de helft zijn. Ik moet nu 
achterover op de tafel liggen en er volgen 
nu vijf slagen op mijn onderbuik, het doet 
echt vreselijk zeer maar de pijniging is 
gelukkig sneller voorbij dan de helse 
slagen op mijn achterste. Echter, het 
ergste moet nog komen: vijf slagen op 
mijn borsten.
Mijn meester raakt wat vermoeid, prettig 
want dan zullen de slagen wellicht wat 
milder zijn. Ik heb mij vergist. Mijn 
meester haalt ongelooflijk hard uit en 
weet zowaar mijn beide tepels te raken, 
zwiepend komt het riet op mij neer en ik 
bezwijm zowat van de pijn. De laatste slag 
komt vol op mijn beide borsten terecht, 
uit mijn keel komt een soort dof geloei, 
maar dan is het voorbij. Ik ben volkomen 
murw. Mijn meester helpt mij overeind, 
neemt mij in zijn armen en zegt dat hij 
verschrikkelijk trots op mij is. Ik zie en voel 
zijn opwinding en laat mij nemen, mijn 
lichaam is helemaal van hem, hij mag met 
mij doen wat hij verkiest.

Teder verzorgt mijn meester mijn wonden 
met een speciale zalf, niet in Nederland 
verkrijgbaar doch uiterst geneeskrachtig 
en verzachtend, ik voel de pijn nu al 
wegebben en ik merk hoe een roesachtig 
gevoel over mij komt. Mijn meester 
draagt mij naar ons bed en geeft mij een 
lekker drankje, waardoor ik wegzak in een 
diepe slaap. Hij bedankt mij, kust mij 
nogmaals zeer liefde¬vol en prijst mijn 
enorme incasseringsvermogen. Ik vraag 
hem wel of ik deze beproeving niet veel 
vaker zal moeten ondergaan, hij glimlacht 
en zegt dat ik eerst volledig moet 
herstellen, daarna zien wij verder.

Marian
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Els deel 1
Het is komisch en aandoenlijk tegelijk. Ze 
is op de fiets!
Die wordt tegen de heg gezet en gaat op 
slot. Half elf ‘s morgens. Zo als deze winter 
gebruikelijk sneeuwt het licht, en het is 
koud. Daar is ze op gekleed: sjaal, warm 
jack, muts, handschoenen. Dan belt ze 
aan. 
Is ze op tijd? Jazeker. Ze stelt zich voor: Els. 
Ze is klein, een kop kleiner dan ik. Rode 
wangen van de kou. Koffie, ja graag, even 
bijkomen van de rit vanuit het andere 
dorp. Ze doet dit werk twee jaar. Haar man 
weet ervan, de kinderen denken dat 
moeder in de huishouding werkt. Haar 
specialiteit is BDSM, er zijn er maar weinig 
die dat aandurven. Ik vertel haar dat ik 
haar telefoonnummer kreeg van een 
wederzijdse kennis, ik noem zijn naam. Ze 
kent hem. Een liefhebber, zo verzekert zij 
mij.
Ze informeert naar mijn verlangens, knikt 
oplettend. Ze begrijpt het, nee hoor, 
helemaal geen problemen mee. Waar kan 
zij zich omkleden en voorbereiden? Ik wijs 
haar de badkamer. Met een klein koffertje 
dat ze daarnet onder de snelbinders van 
de bagagedrager vandaan haalde 
verdwijnt ze. In prettige spanning wacht 
ik af. Ze neemt er de tijd voor. 
Na enige tijd - ik heb ondertussen de 
gordijnen gesloten, niet iedereen hoeft 
mee te genieten - een bescheiden klopje 
op de deur. Ze komt binnen. Had ik al 
gezegd dat ze klein was? Op hoge hakken 
valt het minder op. Ze heeft een zeer 
verzorgd figuurtje, ze draagt een 
doorzichtig niemandalletje en ze 
presenteert zich uiterst correct. Natuurlijk 
mag ik haar boeien, als vanzelf gaan haar 
handen op haar rug en houd ik haar dicht 
tegen mij aan. Ze opent haar mond en de 
eerste tongzoen is daar. Ze geniet er 
duidelijk van.

Ik neem haar op mijn schoot en laat mijn 
hand haar buik en billen verkennen. Ze is 
uiterst bereidwillig en verleent alle 
medewerking, opent zich zo goed ze kan, 
ze is erg op kussen gesteld, merk ik, ze 

zoekt met haar lippen steeds mijn mond. 
Het is heel lief. Ik vraag haar of ze 
tepelklemmen aankan, met glanzende 
ogen knikt ze met haar hoofd en ze kreunt 
zacht en verrukt als ik ze plaats. Ik voel 
haar steeds natter worden en neem haar 
over mij heen voor een eerste intiem 
contact. Ze hijgt, ik verbied haar klaar te 
komen, ze zegt dat ze dat erg moeilijk 
vindt maar weet zich toch te beheersen.
Ik laat haar staan, ze moet zich bukken en 
haar billen krijgen tien slagen met de 
vlakke hand. Ze telt hijgend mee en 
bedankt mij. Dan neem ik de karwats ter 
hand en is haar voorzijde aan de beurt. Ze 
ondergaat de slagen zuchtend en zacht 
kermend, maar onttrekt zich op generlei 
wijze aan haar behandeling. Haar 
opwinding stijgt, ze moet haar mond 
openen en ik kom in haar binnen tot 
tegen haar keel. Ze is uitermate 
geroutineerd, merk ik, ze is zeer bedreven 
met lippen en tong.
Het spel windt ook mij op, Els is een 
voortreffelijke slavin. Passievol en 
liefdevol. Ze vergeet haar eigen 
verlangens niet. Ze kent mijn ultieme eis 
en laat mij graag toe tussen haar billen. Ik 
sta er versteld van dan zo’n kleine vrouw 
zoveel kan bieden, maar Els zegt lachend 
dat ze van binnen veel groter is dan van 
buiten...

De ochtend vliegt voorbij. De lieve kleine 
Els is al wat ouder, maar ongelooflijk 
ervaren en - zo lijkt het mij wel - 
onvermoeibaar. Ze daagt mij ook uit 
bepaalde handelingen bij haar te 
verrichten, het is een heerlijk ontspannen 
sfeer en Els komt diverse keren klaar, een 
mooi gezicht, een slavin die zich zo kan 
geven.
Tegen enen zegt Els dat ze nu weg moet. 
De kinderen  komen aanstonds thuis. 
Ik geef Els haar vooraf afgesproken 
beloning. Kan ik over 14 dagen weer van 
haar diensten gebruik maken? Els noteert 
mij in haar kleine rode zakagenda. Zelfde 
tijd? Ze gaat ‘s avonds en ‘s nachts niet 
graag op pad, ook niet zo prettig voor 
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haar echtgenoot. Prima zelfde tijd.
Dan fietst ze wuivend weg. Ik open de 
gordijnen. Het sneeuwen is opgehouden. 
Ik verheug mij al op onze volgende 
ontmoeting, Els heeft mij beloofd dat we 
dan wat verder kunnen gaan, ze zal wat 
attributen meenemen. Ik ben zeer 
benieuwd.

Een meester

In de bar van de club ontmoet ik Els, de 
slavin van Meester Edwin. Het is nog vroeg, 
vier uur in de middag. V/at ik dan nog niet 
weet is dat Edwin Els heeft opgedragen 
deze middag of avond iemand te behagen. 
Onze blikken kruisen elkaar.
Behalve Els en ik, en de barmedewerkster 
natuurlijk, zijn alleen Edwin en nog twee 
leer fetisjisten in de bar aanwezig, en de 
twee laatste types zijn niet de figuren waar 
Els op valt. Ze is dus blij dat ik er ben, en we 
drinken samen een paar drankjes. Dan 
vraagt Els mij, zacht en zedig, of ik met haar 
een spel wil spelen. Natuurlijk wil ik dat, Els 
is erg lief en mooi, met een goed figuur en 
een natuurlijke onder¬danigheid.
We begeven ons naar een vertrek naast de 
bar. Els vraagt mij beleefd of ik er bezwaar 
tegen zou hebben als haar Meester bij ons 
spel aanwezig is. Als ik te kennen geef dat ik 
dat best opwindend vind haalt Els 
verheugd haar Meester op uit de bar. 
Lachend komt hij binnen en 
complimenteert Els dat zij zo gauw een 
spelgenoot gevonden heeft. Els ziet er zeer 
bekoorlijk uit, zij draagt een eenvoudig 
mouwloos wit jurkje dat hooggesloten is en 
van hals tot onderkant rok met knopen is te 
openen en te sluiten. Voorts witte schoenen 
met hoge hakken, Els heeft een lichtblond 
pagekapsel en is licht opgemaakt. Het heeft 
iets van verpleegsters outfit.
Meester Edwin gaat achter Els staan, hij 
houdt haar handen achter haar rug met een 
hand vast en streelt Els met zijn andere 
hand. Vervolgens nodigt hij mij uit toe te 
tasten.
Ik knoop de jurk van Els langzaam open, en 

zie een mooi lichaam, ongeschonden want 
Meester Edwin hanteert de karwats met 
mate. Fier steken de mooie borsten van Els 
naar voren, haar roze tepels richten zich 
parmantig op en op haar egaal gladde buik 
is geen haartje te bekennen, Els is uiterst 
zorgvuldig geschoren en vervolgens 
onthaard, zo vertelt Edwin mij. Els leunt naar 
achter, tegen haar Meester aan, en wacht 
op de dingen die komen gaan.

Ondertussen fluistert Edwin Els lieve 
dingetjes in haar oor, hij vraagt haar of zij 
geniet, Els antwoordt dat zij overal voor in is, 
de strelende hand van Edwin gaat over haar 
lichaam, van borsten naar hals en weer 
terug, richting onderbuik, en ik merk dat Els 
hierop met graagte (diepe zuchten) 
reageert. Edwin vraagt mij of ik Els ook wil 
strelen, mijn handen gaan nu over Els* 
fraaie body, vooral over haar borsten en 
tepels, Edwin moedigt mij aan wat 
hardhandiger te worden, Els kan best wat 
hebben en vindt het erg plezierig 
om zo in de  juiste stemming 
gebracht 
te worden. Edwin blijft steeds met Els 
praten, ik voer de intensiteit van mijn 
strelingen en massages langzaam op en zie 
tot mijn tevredenheid hoe Els dit 
ondergaat, ze laat zich steeds meer gaan, 
ook hiertoe verleid door Edwins 
aanmoedigingen, en op zeker moment 
ondergaat Els een uiterst pijnlijke 
tepelmassage, door mij op haar uitgevoerd. 
Els geeft zich geheel en al, kreunt en 
kronkelt, Edwin regelt dat ik de 
behandeling steeds meer intensiveer en al 
spoedig merk ik dat Els uiterst gevoelig en 
bereidwillig is geworden, Edwin vraagt mij 
na te gaan hoe vochtig Els is tussen haar 
benen en ik constateer dat ze werkelijk 
drijfnat is.

Duidelijk is dat Els bereidwilligheid steeds 
meer groeit, Edwin fluistert haar in haar oor 
dat hij trots op haar is, dat ze zich zo 
onvoorwaardelijk geeft en toelaat dat ik 
haar mijn behandelingen laat ondergaan, 
het is erg mooi om te zien hoe Els opgaat in 
haar lustgevoelens. Dan vraagt Edwin aan 
Els of ze door mij genomen wil worden, met 

Els deel 2
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gesloten ogen antwoordt Els dat dit 
inderdaad haar wens is en op aanwijzing 
van haar Meester opent zij gehoorzaam 
haar benen, en Edwin zegt dat Els er nu voor 
mij is, ik mag mijn gang gaan. In een 
oogwenk ontkleed ik mij, mijn handen 
liggen op Els haar heupen en ik kom in haar, 
ze is zalig diep en nauw en zucht zacht als ik 
in haar beweeg, terwijl Meester Edwin 
goedkeurend lacht en toekijkt, en aan mij 
vraagt of ik tevreden ben over zijn slavin. Ik 
ben meer dan tevreden, ik vind het een 
feest om Els te mogen nemen, en ik kom 
dan ook spetterend klaar, het is in een 
woord sensationeel te noemen, ik 
complimenteer Edwin met zijn mooie 
slavin, en ik compli¬menteer Els omtrent 
haar slavin-zijn. Ook Els komt nu heel 
omstandig klaar, nog steeds 
aangemoedigd door haar Meester, die haar 
geen moment los laat.

Edwin kust zijn slavin zeer liefdevol, hij heeft 
haar intussen van haar witte jurkje ontdaan 
en vraagt of zij er nu voor hem wil zijn. Els 
knikt lief en loom, waarschijnlijk hebben zij 

dit spel al diverse malen gespeeld, want Els 
draait nu haar rug naar Edwin, bukt zich en 
vraagt mij of ik haar schouders wil 
vasthouden, dan doet zij haar handen op 
haar billen en houdt deze van elkaar. Ook 
Meester Edwin is nu naakt, ik zie hoe groot 
hij geschapen is en dan zie ik hoe Edwin in 
één keer Els van achteren penetreert. Els 
slaakt een luide kreet, het is zonder meer 
duidelijk dat het pijn doet, maar Edwin gaat 
onverstoorbaar verder en zegt dat Els zich 
niet moet aanstellen, ze wist dat dit eraan 
zat te komen, Elk knikt dapper maar ik zie 
dat er tranen in haar ogen komen vanwege 
de ruwe benadering die Edwin haar 
verschaft. Gelukkig voor Els duurt het niet 
erg lang, na enige diepe en harde stoten 
waarop Els steeds hart¬verscheurend 
reageert, ontlaadt Edwin zich in zijn slavin. 
Die, zonder dat hij erom vraagt, meteen 
voor hem neerknielt en hem haar mond 
aanbiedt teneinde hem te reinigen, 
hetgeen Edwin ogenschijnlijk onverschillig 
ondergaat.

Ons hele spel heeft ruim een uur geduurd, 
het loopt nu tegen zessen. Edwin stelt voor 
om gezamenlijk wat te eten, Els moet zich 
aankleden en Edwin zegt tegen Els dat hij 
na het diner iemand zal aanwijzen die Els 
mag gebruiken, misschien even lief¬lijk en 
zacht zoals nu gebeurde, maar het kan ook 
zo zijn dat Els iemand treft die een zweep 
wil gebruiken, eigenlijk hoopt Edwin dat in 
het restaurant van de club een meester zal 
zijn die het op prijs stelt Els te beproeven, 
uiteraard in bijzijn van hemzelf, Meester 
Edwin.
Jammer genoeg kan ik niet blijven, ik heb 
andere verplichtingen, ik neem afscheid 
van Els en haar meester, en bedank Els 
hartelijk voor haar inzet. Zij schudt haar 
hoofd en bedankt mij, en zegt dat ik een 
fijne minnaar was, ze wil het nog graag eens 
overdoen.
Daar houd ik haar aan.
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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

Het is een genoegen om het verslag van 
de eerste party op de nieuwe locatie in 
Den Haag te schrijven.
Eind oktober nam een bevriende relatie 
contact met ons op of wij nog geïnteresseerd 
waren in een locatie in de hofstad. Uiteraard 
waren we dat en al snel hadden wij een 
afspraak gemaakt in Love Hotel Bananas aan 
de weteringkade 113 te Den Haag. Wij 
troffen een (zowel binnen als buiten) mooi 
onderhouden en schoon pand aan. Tussen 
ons en de eigenaar ontstond gelijk een klik 
wat resulteerde in een afspraak om al in 
november de eerste try-out te organiseren.
Zowel het Hotel als de Vssm hadden nog 
wat speelmateriaal in huis wat in een tot 
speelkamer gebombardeerde ruimte kon 
worden neergezet, Dit aangevuld met de 
in het hotel aanwezige speelkamer bleek 

voldoende om onze leden en gasten tot 
spelen te verleiden.
Alhoewel het duurde wel wat lang 
voordat iedereen was begonnen, 
waarschijnlijk omdat het gewoon te 
gezellig was in de knusse bar. Een aantal 
van onze leden hebben ook kunnen 
genieten van het bubbelbad wat zonder 
meer met handdoeken ter beschikking 
werd gesteld.
Omdat het een try-out betrof zullen we 
als we in januari van start gaan op de 
derde zaterdag een aantal details zoals 
het licht in de speelkamer verbeteren.
Ik verheug me nu al op deze 
nieuwjaarsbijeenkomst die we feestelijk 
met wat bubbels zullen beginnen.

Tot ziens in Den Haag,

Oberon/Jan
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AG Zwolle

De Zalige Zwolse Zondag van November.
Het is twee uur in de middag en de deuren 
van onze locatie in Zwolle gaan open. 
Wat volgt is een kleine stormloop op onze 
portier omdat iedereen zo snel mogelijk 
binnen wil zijn. Niet alleen vanwege het 
gure weer maar omdat Zwolle een grote 
speelruimte heeft die uitbundig gebruikt 
wordt. Binnen enkele minuten hebben de 
eerste bezoekers zich dan ook omgekleed 
en zijn ze op weg naar de bar of de 
speelruimte. 

De coördinatoren achter de bar houden 
zich bezig met het verstrekken van koffie 
en drankjes voor de mensen die niet 
direct de speelruimte in gaan maar eerst 
even bij willen praten met hun vrienden 
of speelpartners. 
Al snel is het in de bar een gezellig 
geroezemoes van de gasten die elkaar 
sinds de laatste meeting niet gezien 
hebben en even bijpraten terwijl in de 
speelruimte de eerste zwepen knallen en 
daarmee hun bijdrage leveren aan de 
feestvreugde.

Als extraatje is die middag de WAC, na een 
afwezigheid van een jaar, weer eens in 
Zwolle. Eindelijk kunnen de Doe Het Zelf 
liefhebbers weer aan de slag. Voor wie 
niet weet waar WAC voor staat, het is de 
Werkgroep Alternatief Creatief. Dit 
betekend dat je zelf een zweep, blinddoek 
of kledingstuk kunt maken onder het 
toeziend oog van onze ervaren WAC-
meester en -meesteres. Er wordt dan ook 
gretig gebruik gemaakt van de WAC want 
het is lang geleden dat we zelf aan de slag 
konden.

Ondertussen is het in de speelruimte een 
gezellige drukte geworden en staan er af 
en toe zelfs mensen te wachten tot er een 
plekje vrij komt zodat ze zelf een spel 
kunnen beginnen. De dungeonmaster in 
de speelruimte houd ondertussen in de 
gaten of er geen gevaarlijke situaties 
ontstaan of springt bij als een Meester of 
Meesteres hulp nodig heeft. Gedurende 

de middag springen de dungeonmasters 
dan ook af en toe bij wanneer een sub, 
door de emoties overweldigd, niet meer 
op de benen blijft. Er wordt geholpen met 
het losmaken van de bondage, een stoel 
wordt aangeschoven zodat de sub even 
kan zitten, een bekertje water aangereikt 
om de keel te spoelen en een dekentje om 
weer op temperatuur te komen. 

Toch is dit niet de belangrijkste taak van 
de coördinatoren die als dungeonmaster 
fungeren. Hun eerste taak is het 
waarborgen van de veiligheid van de 
spelers door potentieel gevaarlijke 
situaties te signaleren en hier op in te 
grijpen. Gelukkig is de realiteit dat de 
dungeonmaster over het algemeen niet 
meer hoeft te doen dan een helpende 
hand te bieden wanneer een situatie daar 
om vraagt. 

Om een uur of zeven hebben de laatste 
spelers de ruimte verlaten en begint ook 
de bar leeg te lopen.  Onze bezoekers 
vertrekken langzaam aan richting huis om 
na te genieten van de middag. Het 
coördinatoren team begint met het 
demonteren en opruimen van het 
spelmateriaal. De coördinatoren achter 
de bar beginnen nu ook met opruimen en 
schoonmaken. Rond half negen is de bar 
schoon en opgruimd, de speelruimte leeg 
en het materiaal opgeslagen in de 
berging. We gaan nog even met zijn allen 
aan de bar zitten, nemen een drankje en 
bespreken kort de middag. Wat ging er 
goed wat ging er fout en wat hebben we 
er van geleerd. Op deze manier proberen 
we onszelf te verbeteren om onze 
bezoekers iedere maand beter van dienst 
te zijn. 
Na een half uurtje evalueren is ook voor 
ons coördinatoren de tijd gekomen om 
naar huis te gaan en ons voor te bereiden 
om de meeting van 22 december.  
Voor wie dan naar onze meeting komt, 
houd er rekening mee dat het die dag 
koopzondag is in Zwolle, en dat betekend 
betaald parkeren. 
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Adverteerders in dit nummer 

Black Dreams .......................................................8
MRSKATE ..........................................................12
Massad %  ............................................................23
Mince %  ............................................................. 24
leo Goetstouwers %  ..........................................35
Wac-groep  .........................................................39
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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D e c e m b e r
DATUM PLAATS TIJD INFO

 1 Amsterdam 15.00 Sameplace, BDSM Pure
 2 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 6 Haarlem 20.00 NVSH, ESM (Eervol spelen met macht)
 7 Antwerpen (B) 21.00 Fetish Café, Fetish Lounge Club speelfuif
 7 Haarlem 19.30  Soiree Erotique
 8 Den Haag 14.00 NVSH ontmoetings middag
  9 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 14 Antwerpen (B) 21.00 Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
 15 Den Haag 14.00 NVSH ontmoetings middag
 16 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
  19 Antwerpen (B) 13.00 Fetish Café, Doornroosje nounfuif
 21 Antwerpen (B) 13.00 Fetish Café, Doornroosje speelfuif
 22 Den Haag 14.00 NVSH ontmoetings middag
 27 Antwerpen (B) 20.30 Fetish Café, Sanctuary jongeren meet & contact

      J a n u a r i
DATUM PLAATS TIJD INFO

 1 Antwerpen (B) 21.00 Fetish Café, Fetish Lounge Club speelfuif
 3 Wagenborg 16.00  BDSM meeting voor info slavinmathilde@live.nl
 3 Haarlem 20.00 NVSH, ESM (Eervol spelen met macht)
 4 Haarlem 19.30  Soiree Erotique
 5 Amsterdam 15.00 Sameplace, BDSM Pure
 6 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 7 Haarlem 20.00 NVSH, ESM (Eervol spelen met macht)
 8 Antwerpen (B) 21.00 Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
 10 Zaandam 21.00 Showboat
 15 Rucphen 17.00 Mistique SM and Kinky party
 18 Antwerpen (B) 13.00 Fetish Café, Doornroosje speelfuif
 20 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 24 Antwerpen (B) 20.30 Fetish Café, Sanctuary jongeren meet & contact
  24 Den Haag 20.30 NVSH Creche Bébé
 25 Antwerpen (B) 21.00 Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
 27 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 31 Wagenborg 16.00  BDSM meeting voor info slavinmathilde@live.nl

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

 1 Antwerpen (B) 21.00 Fetish Café, Fetish Lounge Club speelfuif
 1 Haarlem 19.30  Soiree Erotique
 3 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 8 Antwerpen (B) 21.00 Fetish Café, Steel Moon Speelfuif
 7 Haarlem 20.00 NVSH, ESM (Eervol spelen met macht)
 9 Amsterdam 20.00 Sameplace, Men Only
 14 Zaandam 21.00 Showboat
 15 Antwerpen (B) 13.00 Fetish Café, Doornroosje speelfuif
 17 Rucphen 17.00 Mistique SM and Kinky party
  20 Antwerpen (B) 13.00 Fetish Café, Doornroosje nounfuif
 28 Antwerpen (B) 20.30 Fetish Café, Sanctuary jongeren meet & contact
 28 Wagenborg 16.00  BDSM meeting voor info slavinmathilde@live.nl

     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

De VSSM-agenda staat op pagina 5. 
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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
VWA  Postbus 113  3440 AC Woerden  06-55574832
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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Delen deel 1.
Mijn meester wenst mij te delen met 
anderen. Ik weiger aanvankelijk, maar hij 
wijst mij op mijn belofte hem trouw en 
onvoorwaardelijk te zullen dienen. Ik 
vraag hem óf hij erbij aanwezig zal zijn als 
anderen mij gebruiken. Hij zegt dat hij 
ervan zal genieten als ik door anderen 
genomen word. Ik mag hem dit niet 
ontzeggen, dus stem ik toe.
Het vertrek wordt verlicht door tientallen 
kaarsen. In het midden staat een royaal 
bed, bijna een meter breed en ruim twee 
meter lang. Aan de zijkanten zijn ringen 
aangebracht. Mijn meester leidt mij 
binnen en stelt mij voor aan een drietal 
gasten, allen mannen. Zij zijn hoffelijk en 
voorkomend. Ik word verzocht plaats te 
nemen en mijn meester legt mij uit wat de 
bedoeling is. De mannen, en hij, zullen mij 
om beurten nemen terwijl ik weerloos 
ben. Ik moet mij uitkleden en mijn 
meester doet mij de polsbanden en 
enkelboeien om. Dan moet ik gaan liggen 
én worden armen en benen vastgeklikt 
aan de ringen van het bed. Ondertussen 
wijst mijn meester de anderen op mijn 
lichaam, laat hij zien hoe ik reageer op 
aanrakingen van mijn borsten, mijn 
tepels, mijn venusheuvel, en hij vertelt 
hoe vaak ik door hem genomen word, en 
dat ik mij nooit mag terugtrekken, ik moet 
hem altijd ter wille zijn. Ik zie de mannen 
verrukt naar mijn lichaam kijken, het geeft 
mij een gevoel van macht dat ik, ondanks 
mijn geboeid zijn, hen zo kan bekoren. De 
eerste gast kleedt zich uit en streelt mijn 
lichaam. Mijn meester moedigt hem aan 
mij niet te ontzien. De gast vraagt aan mij 
of ik klaar voor hem ben, maar mijn 
meester ontzegt mij het recht tot 
antwoorden. Ik ben slechte een slavin, ik 
ben zijn slavin, en ik dien het te 
ondergaan, mijn eigen wil of mening telt 
in dezen niet. Dan schuift de gast in mij, 
hij is groot geschapen en ik voel hoe hij 
mij in en keer opvult, het is lichtelijk 
pijnlijk en ik vraag mijn meester of ik dat 
wel mag uiten, daar heeft hij geen 
bezwaar tegen. Dus geef ik aan wat ik 
voel, de beide andere gasten kijken 

belangstellend toe en zien hoe de eerste 
gast snel in mij klaarkomt. Met een 
handdoek dept mijn meester mij tussen 
mijn benen en even later komt de tweede 
gast in mij, ook zijn geslacht is van 
respecabe1e afmetingen dus wederom 
voel ik mij meer dan gevuld, wederom 
zwelt er een orgasme in mij aan en ook 
deze gast komt in mij klaar.
Mijn meester richt zich nu tot de derde 
gast en zegt hem, dat ik ook tussen mijn 
billen toegankelijk ben. Hij weet hoezeer 
de laatste gast daar een voorkeur aan 
geeft. De derde gast is direct enthousiast. 
Mijn meester maakt mij los en beveelt mij 
om mij zodanig te positioneren, dat ik van 
achter genomen kan worden. Ik kniel 
tegen het bed aan maar dat is geen goede 
houding. Mijn meester legt mijn 
bovenlichaam op het bed, en spreidt mijn 
benen en billen. De derde gast heeft 
enige moeite om in mij te komen, in 
tegenstelling tot mijn voorkant ben ik 
achter erg nauw en erg droog, maar mijn 
meester schiet te hulp en maakt mij met 
zijn handen en speeksel wijder en 
gangbaar, dan komt de derde gast in mij 
en voel ik hoe groot, diep en ver hij in mij 
komt.
De gasten zijn zeer tevreden over mijn 
bereidwilligheid en prijzen mijn meester 
omtrent mijn toegankelijkheid. Mijn 
meester gelast mij vervolgens de gasten 
met mijn mond te reinigen, en belooft mij 
dat ik straks een tuchtiging zal 
ondergaan, de gasten verheugen zich op 
dat schouwspel. Zwijgend stem ik toe.
Een slavin
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