~n de

spee-I:rulimte Vain dl

"Ga naar achter en kleed je uit..."
Vijf minuten later kom ik binnen en
hij staat poedelnaakt met zijn han
den in elkaar voor zijn geslacht. Zijn
blik is veranderd in een nederige.
Ik neem plaats in de meesteressell
zetel en gebied de slaaf op zijn
knieen voor mij op de grand zitting
te nemen.
"Slaaf, taat me zien hoe je jouw
meesteres liefhebtf" De slaaf paid
mijn hand voorzichtig beet en geeft
me een handkus zonder dat zijn Iip
pen mij raken. Het spel is al begon
nen...

Je kunt me een beginner in het Yak
noemen. Ik ben sinds verleden okto
ber aetief in een 8M gelegenheid waar
ik begon als bar-lady. Na twee maan
den kriebelden mijn handen en pakte
ik ook de zweep en oefende op een
vaste bezoeker. Heel voorzichtig, bij
elke zucht van mijn speeltje schrok ik
en verzwakte mijn kracht. Ik moest
leren omgaan met de zweep. Verkeerd
slaan kan behoorlijke striemen achter
laten, en dat komt de meeste 'gebon
den' mannen niet zo goed uit. Ik was
toen bijzonder onzeker, en wist niet
goed wat mijn onderdaan wei of niet
prettig vond. Oat was toen voor mij
heel belangrijk, hoever kon ik gaan?
De meesteres die mij wegwijs maakte
en ondersteunde zei tel kens; "Je moet
zover gaan als je zelf wilt, niets tegen
je zin, laat je eigen fantasie gaan!11
In de 8M staat de fantasie centraal,
dat is waar het spel op draait. Er is
eigenlijk maar een spelregel maar die
bepaalt gelijk het hele spe!.
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Wanneer de slaaf de meesteres
smeekt om genade hoort zij daar naar
te luisteren. Hoewel de meesteres het
spel bepaalt - zij is de aetieve speier 
geeft deze spelregel de onderdaan
veel macht.
Het spel kun je niet leren, het verhaal
erachter verzin je zelf, evenals de
straffen en beloningen. De technieken
en het gebruik van de verschillende
attributen kun je wei leren. Er zijn ver~
schillende zwepen, allerlei bondages.
Je kunt iemand ook martelen met 
brandmerken e.d. Ik vind het hartstik
ke leuk om deze technieken te leren.
Ondertussen ben ik steviger in mijn
sehoenen gaan staan. Het spel werd
leuker omdat ik merkte dat ik autoritair
mocht zijn en zelfs moest zijn, heerlijk.
Eindelijk eens zeggen wat je wilt, zon
der rekening te houden met die ander,
je mag eens lekker iemand kwetsen,
vernederen; sterker nog, het is juist de
bedoeling dat je iemand raakt.
In de afgelopen paar maanden heb ik
verscheidene fantasieen meegemaakt
en mijn rol gespeeld. Zo heb ik harde
en soffe 8M gespeeld, ik ben een dok
ter geweest, een inquisiteur, een moe
der voar haar baby etc.
Maar het meeste leer ik over mezelf
omdat ik langzaamaan mijn eigen
grenzen ontdek.

