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Clublokaal : Parochiezaal “ De Grot” , Lostraat 2 , 2400 Mol-Wezel , 0472/635192 

Vergadering 3de maandag van de maand om 20.00 u tot 23.00 u 
Contact : arthur.cardini@skynet.be 

Website : www.mageia.be 
 
 
 

Verslag vergadering  16 september 2019 /25ste jaargang / 12de  jaargang 
 

- Om 20.00 uur werd de vergadering geopend door de voorzitter  
- Er waren 21 aanwezige leden . 
- Wij mochten 6 nieuwe leden verwelkomen in onze club : Jaco Haas (NL) , Zippo Guo (NL) 

, Theo Peeters , Hu Yihan , Marc Van Damme en Jordi Thijs . 
- Jaco Haas , Zippo Guo en Hu Yihan waren verontschuldigd . De adressen van de nieuwe 

leden kan je terugvinden op de website van Mageia . 
- Op 15 september was onze club aanwezig op de braderij van de Rozenberg te Mol . De 

bedoeling was om publiciteit te maken voor de wedstrijd van 21 september en 
eventueel kaarten te verkopen voor de avondshow . Jos Peelaerts had zijn tent 
opgesteld waarin wij om het uur een korte voorstelling wilden geven . Helaas zorgde de 
warme temp van 26° dat er te weinig belangstelling was . De vooropgestelde 2 Euro om 
een voorstelling bij te wonen werd al snel vervangen door gratis ingang . Het was erg 
moeilijk om toeschouwers te lokken ondanks alle inspanningen . Arthur Cardini had zijn 
water spuitende fotocamera meegenomen om wat aandacht te trekken bij de 
wandelaars .  De volgende clubleden vertoonden hun magische kunsten : Jos Peelaerts , 
Guillaume Van Leuven , Rik Husson, Arne Gijsels , Marc Frans , Rik Heynickx  en Eric 
Verbruggen . Karel Peeters kwam ook even langs . Géén enkele kaart werd er verkocht  
voor het Open Kampioenschap van Vlaanderen . Wij begonnen om 14.00 uur en 
eindigden om 18.00 uur . Hieruit kunnen wij besluiten dat dit systeem niet werkt om 
aandacht te trekken . 

- Het werkschema voor de wedstrijd werd besproken zodanig dat iedereen wist wat hij 
precies moest doen op de dag van de wedstrijd . 

- Er waren in deze laatste week voor de wedstrijd onverwachte afzeggingen van clubleden 
die zouden optreden in de avondshow  . Hoewel hun namen al een tijdlang op onze 
affiche stonden .  Melden zich af : Mark Frans , Martijn Spaepen ( was al langer 
meegedeeld)  , Louis Bergmans ( operatie echtgenote) , Kris Noels , René Weynen . 
Daarom moest er op het laatste moment voor vervangingen worden gezocht . Ons nieuw 
clublid Marc Van Damme wilde graag inspringen . Het is jammer dan leden zich opgeven 
om op te treden en dan het laatste moment afzeggen .  
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- Jef De Pauw was na lange afwezigheid weer van de partij . Mede dat hij in het vervolg 
samen met Marc Van Damme kan meerijden is dit voor hem een ideale oplossing .  

- Er werd door Ludo Van den Eynde voor 580 Euro aan sponsorgeld bijeengehaald . 
- Erik Verbruggen en Guillaume Van Leuven haalden 250 Euro aan sponsorgelden bijeen  . 

Alles te samen goed voor 830 Euro!!! 
- Peter Overheem zal de bloemboeketten gratis geven . 
- Wij hadden enorm veel tombolaprijzen . Dank aan alle leden voor hun inzet en hulp . 
- Speciaal dank aan Hugo Borgions en Louis Bergmans voor alle tombolaprijzen . 
- Peggy Jones (foodtruck SWA) zou samen met Veronique Cardini een western show 

brengen . 
- Het avondprogramma werd opgesteld :  
- Deel 1) : Lee Varo /  Marco Fiasco / Enriqué Puentes / Peacock / Guinelli 
- Deel 2) : Magic Stef / Arno Tablo / Ivo’s Magic Bar / Peggy Jones en Veronique Cardini / 

Zippo Guo / Rafaël 
- Presentatie : Arthur Cardini 
-  Erik Verbruggen zorgde voor een uiterst mooi programmaboekje in 4 kleuren druk . 

Rondvraag : 
- Karel Peeters wilde dat het verslag kort na de vergadering komt . Bij stemming van de 

leden blijkt dat iedereen het wilde laten op één week voor de vergadering . 
- Guillaume van Leuven had bezwaren over de reisonkosten van 50 Euro voor Zippo Guo . 

Zippo is lid van onze club geworden maar wij kunnen hem moeilijk gratis van uit Den 
Haag laten komen met de trein om op te treden  . Daarbij is hij een sterk element in onze 
avondshow .  Deze minieme bijdrage van 50 Euro weegt niet op tegen wat hij presteert 
op het podium ! 

- Ook werd besloten dat de foodtruck Swa geen standgeld van 75 Euro moest betalen , 
omdat Peggy meewerk in de avondshow .  

- Er werd gevraagd om de verslagen van de bestuursvergaderingen uit de website te 
nemen . 

- Men stelt ook vast dat de beveiliging van de “verslagen” op de website niet altijd werkt  
waardoor buitenstaanders alles kunnen  lezen . Er wordt gezocht naar een oplossing . 

Opbouw : 
- Op vrijdagavond 20 september werd alles vanaf 21.00 uur opgebouwd in de zaal . Dank 

aan alle leden die spontaan zijn komen helpen . De ingehuurde tribune zorgde voor heel 
wat opbouwproblemen . Gelukkig wist de familie van Rik Husson hier raad mee . De 
tribune was een heel puzzelwerk met vrij zwaar materiaal . Eric Verbruggen had zijn 
partytent meegebracht . Deze werd aan de achterkant van de keuken opgebouwd . Er 
werd koortsachtig gewerkt tot ruim over middernacht . Groot minpunt is dat op het 
podium aan de zijkanten heel wat rommel staat . Vele houten planken en grote 
kookpotten belemmeren enorm het podium om goed te kunnen werken . 

Bestuursvergadering : 
- Er was een bestuursvergadering op 2 oktober 2019 . De aandachtspunten gingen vooral 

naar de wedstrijd , de inkomsten, uitgaven van de dag , en de avondshow .   
- Ons clublid Guillaume Van Leuven heeft onverwachts zijn ontslag gegeven als 

ondervoorzitter en als clublid van Mageia . Het bestuur betreurde zijn beslissing  . Hij zou 
dit nog officieel mededelen in een brief . 



De volgende clubleden vertoonden hun kunsten : 
-  
- Martijn Spaepen : Vertoonde een 4 azen effect , waarbij hij precies de positie van de 

azen wist te vertellen . 
- Marc Van Damme : Had een doorschijnende kubus meegebracht . Deze werd eerst wit , 

kreeg nadien verschillende kleuren en tenslotte volledig blauw . Een prachtig visueel 
effect voor de toneelgoochelaar . Hierbij legde hij zijn proef af als nieuw clublid . 

- Jordy Thijs : hij wist iedereen te verbazen met zijn voorspelling . Een spel kaarten wordt 
grondig geschud en een kaart gekozen . Op verschillende bordjes staat een tekst met 
wat er gaat gebeuren . Op het laatste bord staat de naam van de kaart . Hierbij legde hij 
eveneens zijn proef af als nieuw clublid . 

- Jef De Pauw : had een normale munt op zijn hand liggen . Bij bedekking van zijn 2de hand 
werd deze munt groter . Deze grote munt werd weer bedekt door zijn hand en tot slot 
kwam er een zeer grote munt tevoorschijn . 

- Thierry Gatto : nam 3 speelkaarten en maakte met een perforator een gaatje in de 
kaarten . Een doekje wordt door deze gaatjes gestoken . De middelste kaart kon hij nu  
door het doekje verschuiven . 

- Peter Overheem : waaiert een spel kaarten uit op tafel . Neemt alle kaarten samen en 
plaatst ze in plastic kastje . Daarna neemt hij 2 speelkaarten en steekt deze dwars door 
het kastje en de speelkaarten . Hij kon het middelste deel van het spel opzij schuiven, de 
kaarten zijn duidelijk in 3 delen gedeeld . Alles wordt weer samen geschoven , de 
kaarten er uit genomen , en alles is weer heel . Te koop bij Dynamite als “Zig zag deck 
trick”. 

-  

-  
 

-   Arne Gijsels : vertoonde een prachtige routine met een harte dame . Te moeilijk om hier     
te kunnen  beschrijven . 
- Karel Peeters : maakte van een ballon een speurhond . De reukzin van de hond was sterk 
ontwikkeld en in staat om een gekozen kaart uit het spel terug te vinden  

 
 

VOLGENDE VERGADERING MAANDAG 21 OKTOBER 2019 te 20.00 u 
 

 


