
GEDRAGSREGELS 
We hebben in de loop van de tijd een aantal gedragsregels vastgelegd. 

We vragen je van deze strikt te willen volgen.   

 

1) Discretie en anonimiteit 
Nooit of nooit wordt de identiteit van een deelnemer onthuld aan iemand buiten 
de groep. Nooit! Wie je bij ons ziet, wat je bij ons ziet en wat je hier doet blijft 
steeds onder ons.  
Onze deelnemers kunnen dus homo, bi, hetero of nog “onbeslist” zijn, 
alleenstaand, getrouwd of in een relatie. Het gaat telkens om volwassen mannen 
die minimum 18 jaar oud moeten zijn. 
We willen dat elke deelnemer volledig kan genieten van groepsmasturbatie zonder 
zich ook maar zorgen hoeft te maken over de andere aanwezigen. 
 

2) We doen alleen aan masturbatie.  Dus enkel en alleen handwerk! 
Orale en anale seks zijn nooit toegestaan op onze bijeenkomsten.   
Als je dat wil dan kan dat op onze naakte zwem- en sauna avonden. Zie hiervoor 
onze maandelijkse nieuwsbrief.  
Keep your lips above the hips! Dát is het motto! 
 

3) Wat is toegestaan? 
Een vriendelijke, erotische aanraking, lulstrelingen door jezelf of door anderen, 
tepel strelen, tepel knabbelen, verwenning, voetenverwenning, kussen, 
voyeurisme, exhibitionisme, een massage, erotische praat, gay porno, glijmiddel, 
kijken en je laten bekijken, pronken met je penis, fier zijn op wat je te bieden 
hebt, parallelle penis-tot-penis masturbatie, frottage, dus het tegen elkaar wrijven 
van de lichamen, alleen toekijken maar je moet dan wel naakt zijn. Het voor eigen 
gebruik van een fleshlight is toegestaan. Het masturberen in groep wordt 
aangemoedigd.  Zoveel mogelijk kerels die in een kring naast of tegenover elkaar 
spelen met hun eigen lul of die van een ander. 

  



 
4) Je mag klaarkomen in je eigen hand of in keukenrol papier.  

Je mag alleen met uitdrukkelijke toestemming klaarkomen op het lichaam van een 
andere deelnemer. Je waarschuwt hem mondeling voordat je schiet. 
Je mag anderen uitnodigen om op jouw lichaam klaar te komen.  
 Vermijdt echter sperma op het gezicht en op de aarsopening. Krijg dus nooit 
sperma in een lichaamsopening.  
Vermijd op de grond te schieten, gebruik keukenrolpapier of je handdoek. Jij wil 
ook niet in het sperma van een ander trappen. 
Maak altijd schoon nadat je bent klaargekomen: jezelf, de eventuele andere 
deelnemer en ook de vloer waar jij je zaad hebt nagelaten.  
Vermijdt het dragen van uurwerken of sierraden die de huid van een ander 
kunnen pijn doen. 
 
 
 

5) Wat mag er niet? 
Geen oraal contact onder de heup of taille, dus niet pijpen 
Geen penetratie, dus niet neuken, ook geen zelfstimulatie 
Geen activiteit zonder wederzijdse toestemming 
Geen agressief gedrag 
Geen mobiele telefoons, dus geen camera’s, geen geluidsopnames en geen foto’s 
Niemand tot iets dwingen waarin die persoon geen zin in heeft 
Geen ruil van speelgoed onder elkaar 
Zorgen dat er geen lichaamsvloeistoffen in elkaars openingen komen 
Anonimiteit: geen persoonlijke informatie onthullen over de deelnemers en over 
de plaats van de sessie 
 

6) Hoe is het met de dresscode? 
De deelnemers komen binnen met gewone stads-of sportkleding en bij aankomst 
kunnen ze zich totaal uitkleden. Volledige naaktheid heeft de voorkeur. Slips, 
boxershorts en strings worden aanvaard. Enkel een stropdas mag!  Geen broeken, 
geen shorts, geen sportbroekjes. Schoenen, sokken of slippers zijn OK. Je brengt 
een of meerdere handdoeken mee om je te reinigen. 
 

7) Wederzijds respect en expliciete toestemming 
Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam.  Vraag altijd 
toestemming als je iemand wil aanraken die je niet kent.  Vraag vooraf of hij met 
jou wil spelen.  Zeg desnoods “neen” als het nodig is maar aanvaard ook een 
“neen” als antwoord. We behandelen elkaar met respect. 
 

8) Ziekte  
Kom niet naar een VMC-evenement als je ziek bent of dat je vermoedt een ziekte 
te hebben die je kunt verspreiden naar andere deelnemers.  Dat betekent ook 
griep, verkoudheden, actieve herpes en stafylokokbesmettingen.  HIV wordt niet 
beschouwd als overdraagbaar in het geheel van ons masturbatie kader. Hiv-
positieve mannen zijn dus welkom en mogen deelnemen aan onze bijeenkomsten 
omdat er geen bewijs van virusoverdracht is door masturbatie. 

  



 
9) Geen alcohol, geen drugs en niet roken 

Kom niet dronken naar onze bijeenkomsten.  Wees niet onder invloed van drugs.  
Tijdens onze bijeenkomsten wordt ook niet gerookt. Tijdens onze naakte zwem-en 
sauna avonden is er wel alcohol beschikbaar.  We raden ook ten stelligste het 
gebruik van zogenaamde “Poppers” af in combinatie met medicatie voor het hart 
alsook in combinatie met stimulerende middelen zoals Viagra en Cialis. 
 
 
 

10) Persoonlijke hygiëne 
Zorg ervoor dat je gedoucht hebt voor dat je binnenkomt. Zorg voor gewassen 
handen, gepoetste tanden en kortgeknipte vingernagels.  Vermijd een slechte 
adem en lichaamsgeur voor dat je onze speelruimte binnenkomt. Vermijd 
overmatig gebruik van parfum of cologne.   Ook nadat je bent klaargekomen is 
het aangewezen om je handen te wassen. 
 

11) Spreken 
Vermijd overmatig gebabbel in de speelruimte. Rustige intieme praatjes of zelfs 
“hete praat” zijn ok maar vermijd luide gespreken zodat je de deelnemers niet 
stoort in hun bezigheden. Wees vriendelijk en sociaal maar leid collega’s niet af in 
de speelruimte. 
 

12) De rode band 
Iemand die een rode band om de pols draagt geeft het signaal dat hij niet intiem 
wil aangeraakt worden zonder een expliciete uitnodiging. De rode band betekent: 
raak mijn penis niet aan”. Iedere aanwezige moet dit verzoek voor 100% 
respecteren.   
 

 


