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RECEPT:
Omdat wij hoeren nil eenmaal van alle markten thuis behoren te zijn maar beiaas niet
altijd het gewenste produkt op het juisre moment lrunncn leveren, volgen bier een paar
recepten:

POEP kun je goed nabootsen met bonenpasta en Limburgse lcaas. Zorg ·crvoor dat de kaas
echt uit Limburg korot want die ruikt het sterkst. Kneedt -het gewenste model in de
iroitatiedrol cn serveer deze in lau'Wc toestand. Mocht je niet zo geweldig /ronnen
boetseren, leun je altijd 1I0g je k1ant blinddoeken, dit verhoogt de lo-pa.nftmg alIeen maar.
Mocht je gast ook DOg iets willen drinken bij de maaltijd schenk. dan een simpele
oplossiug van enige (lude (resten) witte wijn gemengt met wat druppels azijn en een puntje
suiker. Dit dr.mkje vervangt een goed glas URINTI.
Voor de menscn di~ daaroa DOg ecn ijsje toe willen, hebben we 'eel) weI heel bijwndere
creatie bedacht; vu1 cen condoom met water en leg die in het vriesvak. Etht een toelje om
de laatse gaatj~ roce te vuHen.
Natuurlijk is cr voor de vakvrouw geen groter genoegen dan het zeU produceren van de
ge~m1e zaken maar we hopen dat je op dczc ereatieve produkten terug kunt vallen
wanneer de nood aan de hoer is.

Cursus S/M
Voor de proffessionals onder jullic en zij die dat willen worden, kan de RD i.s.m. de
V.V.A.(Vereniging Voor Algolagnie) een aantaI dagdelen lessen in SIM organio;ereu. De
groep mOd uit 8 a 10 personen bestaan en wordt geleid door 2 personen. F.nig inzicht in
SIM wordt weI van de deelnemers verwacht. Over de inhoud van de cursus valt te
onderhandelen. Je !runt wf aangeven waar je belangsrelling naar uitgaat. Voorlopig
hebben we at enig aanbod op een rijtje gezet zodat je edl kcuze kunt makeD. Het leek ons
in ieder gcval Duttig om te beginnen met de basiSCUISUS die vooral aanc1acht besteed aan
teehniek en veiligheid. Vcrder k.unnen we aandacbt besteden aan bijvoorbeeld;
materialenkennis, het kopen van materiaal en bet iruichten van een SIM-ruimte,
spe.lteehnieken, omgaan met pijn en bondage.
Ook is er al nagedacht over een cursus voor gevorderdcn die za1 bestnn uit; Japanese
bonding, takelen, nursing cn messen en naalden.
Ben je geYntcresseerd of heb je nog vragen ?
Eeo telcfoontje naar kantoor (vraag naar Margot) en je laijgt meer informatie.
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TEPELKLEMMEN

Tepelklemmen zijn meestal duuy. W(l$/mijpm tijn goedkoper, maar vol
doen niet altijd. Toch is de techniek van beide gemakkelijk te combine
ren. TIle best ofboth worlds.
(;oed bnUkbaar a1s tepelklem - in elk geval
beter dan nonnale waslcnijpe~ • blijken
grail! W3Sknijpe~ te zijn. In zwarte (1) uit·
voering verlaijgbaar bij Xenos voor een
aanlTekkelijke prijs: een daalder per danjn.
De%e reuzeknijpers - die trollwenS ook ill
andere Ideuren I'erknlgbaar zija • he1J1lf!n
eeI1 tamelijk grate veerdruk en zijn boven
dien voorzien van g33ljes 33Il het uiteinde.

Schroefjes

Om deze gaatjes au gaat het J::r kan gc
makkelijk een schroeije ill wo rIlen aange
bracht waaniOOf" de druk kan worden ver·
Iicht ()at \(an bij andere 'W3Sknij~ ook,
door de veer op Ie re k1cen. Oat is echler een
permanente ingreep. En, de gewellste druk
tijdens Ilet spel kan behoorhJk varilren.

van de kuijper. Oaarop wordt lIU een
g~l· of kartelmoertje geschroefd.
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Doseren
TIjdens het spel wordt de \deul voorzichlig

aangebrar:ht M~t duim l':1l wijsvioger wordt
de dnlk ernul jui'lt groot KCllQeg gem.aakt
Ouor met de andere hand het vleUKelmoer·
lie ;W; te dr.wen kan de Idem in deze posi.

tie worden ge/ixeerd.
Later. als het spel vardert. \(an de druk een
vouftig worden opgevoerd of venn.inderd.
eenvoudig door het vleugelmoertje lesser of
vaster te dsaaien. Meer druk geYP.lI dan d~
maxitnal.:' veerspanning VIII) de knii(ler is

orunogelijk en clal is wei zo vcllig.

Allemaal verkrijgbaar bij de doe het zeU

Mochl je partner toch legeR grotere iliuk
besl2lld zijll, dan k:an dat IIIf~t de7.eUde con
Struetill oak gere~ld worden. Zet in dat
gevaI de vleugellnoer - of noll' bele r in dil
geva I een kartelmoertje - aan de binnenzijde
van de Icnijper. Door deze uil te draaieu k:an
de druk. venier dan de veer van de knijper

shop.

toe1aaL. worden op~.

~k

1'1 atuurlijlc kunnen (aan de ga.a1jes of aan de
schroefjes) ~chtjes worden gehangen.
wat weer een gehecl andere, SenSatie,.te
weeg brengt Gewicbties
Soo~;en
maten zijn goedkoop verkrijgb3afiIi:ae'~
-;..
. . "'-:'"

Ccuodigd zijn.: de waskllij~ 4 mm diId<e
scbroeljes van drie centimeter lang met een
cylindrische kop; 4 ann moer1jes t:l'l 4mrn

vloegelJnoert,ies of cylindrisclle kartelmoer

ties. eveneens met ceo 4 rom schroefdtaad.

een schroefjc (kop aart de buiten1.ij
de. door eeo van de gaatjes in de knijper en
;eet deze mel eeo van de gewonc D1~rtjes.
vast. Hel andere (schnif) einde van de
schroef ~kt Ill. door he! andere gaatje

sportwinkel. Daar wuroen re Ilartleli.ik ver
koeht als werp. of peiDood. W;UUleer ie die
Vlltltcvoren xwart. schildert en daama even
af."Iluit met rogehelen vloei1Jare pleister

il .

(spuitbussen die verloijgbaar zijn bij de
drngist) voarkom je dar je handeo erg naar
1000 gaan ruiken en dal er vuil in her 1000

trek!.
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