
 

 

 

         GOOCHELCLUB  MAGEIA  MOL  
Clublokaal : Parochiezaal “De Grot” Lostraat 2 , 2400 Mol-Wezel / 014/810810 

Vergadering iedere 3de Maandag  te 20.00 uur  
Contact voorzitter : arthur.cardini@skynet.be 

 

 
Verslag vergadering  15 maart 2016  // 22 ste jaargang // 9ste jaar  
- Om 20.00 uur werd de vergadering geopend door de voorzitter . 
- Danny Crauwels , voorzitter van Magic Victoria Geel ,  deed een voorstel om een 
ruilvergadering in te lassen . Hierbij zouden de leden van de Geelse club enerzijds bij ons op 
bezoek komen en anderzijds brengen wij met onze leden een bezoek in Geel . Dit voorstel werd 
niet door al onze leden  aanvaardt . Sommigen zien hierin een gelegenheid van deze Geelse club 
om nieuwe leden te ronselen voor hun eigen vereniging ? 
Onze voorzitter had een persoonlijk gesprek met Danny Crauwels hierover .De nadruk ligt 
vooral om de onderlinge vriendschapsbanden te verstevigen en ideeën met elkaar te kunnen 
uitwisselen .  Vele leden beschikken over een groot arsenaal aan goochelmateriaal dat zelden het 
daglicht ziet . Misschien is het op zulke bijeenkomst eens de moeite om dit alles te demonstreren . 
Velen beschikken over materiaal waarvan men niet meer weet waarvoor het diende of hoe het 
moet gepresenteerd worden . Er is voorlopig voorgesteld om op Maandag 21 november 2016 een 
vriendschap bezoek te brengen  aan Magic Victoria in Geel . Dit ter vervanging van onze 
vergadering in Mol-Wezel . Wij bespreken het nog eens op de volgende vergadering . 
- Mike Leroy zou een dealer show brengen op onze vergadering in april . Helaas kan dit niet 
doorgaan . Mike heeft een cafétaria overgenomen op een camping in Bredene aan zee en zal dus 
volledig zich hiervoor gaan inzetten . Wel blijft zijn goochelwinkel in Boom geopend . 
- Wally Rocking zal Sam de kleermaker laten komen naar ons clublokaal en dit op 23 mei . Deze 
maakt prachtige kostuums speciaal voor goochelaars , ook kan je bij hem mooie kleurrijke  
hemden aanschaffen . Wij kunnen hierop andere clubs uitnodigen in ons lokaal . 
- Wally Rocking stelde voor om Michaël Aerts ons kerstfeest te laten verzorgen in zake eten .  In 
een gesprek met Michaël was dit voor hem moeilijk uit te voeren wegens andere verplichtingen . 
- Thierry Gatto was het er niet mee eens dat de voorzitter Peter Nardi  wou vragen op de 
wedstrijd . Hij zou dit met hem zelf geregeld hebben . Respons hierop is : dat Peter Nardi 1200 
Euro wilde , terwijl Astor 500 Euro moest hebben . Daarbij komt nog dat Tony Van Rhee  het 
heeft geregeld dat Astor bij hem logeert . Dit scheelt ons 2 nachten in een hotel . Dus gezien het 
grote prijsverschil is Astor definitief vastgelegd . 
- Maurits Soetens wil zich laten vervangen als voorzitter van de jury op de wedstrijd . Wie wil 
deze taak op zich nemen ? 
- Kris Noels voelde zich aangevallen tijdens zijn demonstratie van een goocheltruc . Telefonisch 
liet hij weten dat het hem niet lekker zat hoe sommige leden zijn nummer afgebroken hebben . 
Wij moeten als vrienden onder elkaar soms voorzichtig te werk gaan om raad te geven . Niet 
iedereen kan daar goed mee omgaan  ! 
- Thierry Gatto maakte een mooi ontwerp voor onze wedstrijd . Dit is te zien op faceboot . 
- Thijl Kerckhove heeft zijn ontslag aangeboden in de club . Hij gaat studeren in Gent en kan niet 
meer op onze vergaderingen aanwezig zijn . 
- De Hamse goochelclub heeft zich aangesloten bij BMF , daarvoor heeft ze 2 peters nodig .  Wij 
hebben met onze club het peterschap aanvaardt . 
- Arthur Cardini vertoonde zijn bekende ringen routine op de goocheldag van Magic Victoria in 
Geel . Deze mochten terugblikken op een geslaagde dag met 85 bezoekers . De lezing van Gunther 
Guinnée was zeker de moeite waard . 



 

 

- Op 20 juni hebben wij een demonstratie van RAY SALUKI  uit Rotterdam . Deze veelzijdige 
Surinaamse goochelaar werkt grotendeels op bootreizen . Het loont de moeite om hem bezig te 
zien met tafelgoochelen en ballonnen . Hij vraagt hiervoor 150 E + 50 E verplaatsing  = 200 Euro  
Wij zullen ook andere clubs hiervoor uitnodigen . Zij betalen hiervoor 5 Euro per persoon . 

                                                  
 
- Noteer ook 9 Oktober in je Agenda voor de BMF dag in Het Bolwerk te Vilvoorde . Staan 
voorlopig op het programma voor lezingen : Pit Hartling , Doblemandoble , Woody Aragon en 
Dani Daortiz . Arthur Cardini zal deze show drie talig  (Ned, Frans, Engels  ) presenteren  . 
 Genoteerde goochelnummers :  
- Kris Noels kreeg honger en liet een hoekje van een kaart afscheuren . Uit een stapel ingepakte 
koekjes werd er één koekje gekozen . Daarin stak het afgescheurde kaarthoekje . 
- Wally Rocking liet 2 personen geblinddoekt op een stoel plaats nemen . Iemand mocht een 
aantal vingers in de lucht steken en meteen deed de andere persoon precies hetzelfde .  Het 
geheim stak in een elektronisch gestuurde impuls via de rugleuning van de stoel . 
- Jef De Pauw liet wijnglazen op een foto van kleur veranderen . 
- René Weynen had een kaart met een vraagteken er op en aan de andere kant “Mijn favoriete 
kaart” .  Een gekozen kaart verschijnt in plexi- box op onverklaarbare wijze . 
-Guillauwe Van Leuven vertoonde een routine met 3 balletjes en het bekerspel . Hierbij 
verschenen er steeds meer balletjes en eindigde hij met verassende climax . 
- Thijl Kerckhove  wist op zeer deskundige wijze 4 dames uit het kaartspel te verwisselen in 4 
azen . 
 - Arne Gijsels vertoonde een buisje waarin door het midden een speelkaart stak . Feilloos kon hij 
4 munten van boven naar beneden laten vallen, dwars door de speelkaart .  
- Thierry Gatto vertoonde een kaarteffect  waarbij een gekozen kaart omgekeerd in het spel 
kaarten ging en toch zich weer wist om te draaien  op de juiste plaats . 
- Eric Verbruggen liet een kaart verdwijnen die later werd terug gevonden in een briefomslag . 
 - Maurits Soetens had een mooie lichtgevende bloem die steeds van kleur kon veranderen door 
de ingebouwde ledtechniek . Zeer mooi effect  voor salon of toneel . 
 

 Tot slot moeten wij even stil staan met een groot goochelaar uit England : PAUL DANIELS . 
 Vorig jaar nog te zien in de show van Rafaël  en afgelopen zomer in Rimini op het wereldcongres 
. Samen met Debbie heeft hij jarenlang een TV Show gehad op de BBC . Deze goochelshow werd 
jarenlang in diverse landen uitgezonden . Helaas is hij overleden aan een hersentumor . Hij werd 
77 jaar .                              

                                         
 



 

 

 
 
Ook de bekende goochelaar Horace is plots overleden . 
 

 Volgende vergadering is MAANDAG 18 APRIL 2016  te 20.00 uur  


