
GOOCHELCLUB MAGEIA VZW MOL 

 
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  21 oktober 2019 /25ste jaargang / 12de  jaargang 
 

- Om 20.00 uur werd de vergadering geopend door de voorzitter  
- Er waren 25 aanwezige leden . 
-  Wij verwelkomde twee nieuwe leden Fernand Van Gool (voorzitter Poetje-Pha en lid bij 

Magic Victoria ) en Beni Asselbergh (Lid bij Poetje-Pha en Magic Victoria) . Beide heren 
legde met glans hun proef af en werden unaniem aangenomen .  

- Rechtzetting in het verslag van september : René Weynen was wel degelijk aanwezig om 
te helpen en dus niet afwezig zoals geschreven stond op de dag van de wedstrijd . 

- Onze website is nu dubbel beveiligd met twee codewoorden “mageia” en MaG” . 
Volgens enkele clubleden is de beveiliging nog niet optimaal en kunnen de verslagen nog 
steeds zonder code gelezen worden . Wij zoeken het verder uit . 

- De KVGB Antwerpen heeft een nieuwe website : www.kvgb.be  
- De wedstrijd en de avondshow werden uitvoerig besproken . Het verloop van de dag was 

goed en zat op tijdschema . De verwachtte Ali Bongo lezing van Rafaël was er niet . Hij 
bracht een lezing met weinig bruikbaar materiaal en gaf meer uitleg zonder 
demonstraties  . Achteraf waren er geen lecture notes te koop , wel had Rafaël een 
koffer bij met oud goochelmateriaal om te verkopen .  

- De jury gaf de juiste punten  en hadden alles ernstig overlegd . Wel is er een bedenking 
over het geven van de prijzen . Een deelnemer die bvb 58 % haalt en ook het hoogst 
aantal punten scoort op een wedstrijd krijgt een 1ste prijs . Maar verdient hij deze 1ste 
prijs wel degelijk gezien zijn laag resultaat ? Ook op de BMF wedstrijd komt dit probleem 
naar voor . Hier werd dit jaar beslist dat diegene  wie niet het juist aantal punten heeft 
een aanmoedigingsprijs krijgt . Binnenkort komt er een vergadering in het Bolwerk te 
Vilvoorde waarop alle belangstellende worden uitgenodigd om een unaniem punten 
systeem op te stellen voor alle Belgische clubs . De vergadering zal voorgezeten worden 
door Gerrit Brengman die hierin een zeer rijke ervaring heeft . 
Het is beter dat de deelnemers aan de close-up wedstrijd plaats nemen voor het podium 
op de vloer . Hierdoor heeft de jury een betere kijk op de prestaties van de deelnemers . 
 Ook zal er in de toekomst een zwart tafelkleed gebruikt worden op de demonstratietafel 
en geen rood meer . 

- De opkomst was iets minder dan vorig jaar met 127  bezoekers overdag . 
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- De verkoop van de tombola was een reuze succes . Er zaten een paar foute prijzen 
tussen de tombola . Een kapotte koffiezet, een roestig scheerapparaat  en een doos 
maandverband hoorde hier zeker niet in thuis . Volgend jaar moeten alle prijzen 
gecontroleerd worden . De personen die deze foute prijzen hebben gekregen mogen 
gratis komen eten op ons kerstfeest als compensatie .  

- Wij haalden heel wat sponsorgelden bijeen dankzij de inzet van Ludo Van Den Eynde , 
Erik Verbruggen en Guillaume van Leuven : 830 Euro  

- Het plaatsen van de tribune was te moeilijk , te zwaar en te ingewikkeld . Gelukkig hielp 
de familie van Rik Husson om alles op te bouwen . Ook de afbouw van de tribune was 
een intensief werk . Wij gaan in de toekomst hiervan geen gebruik meer maken . 

- In zake opbouw op de vrijdagavond gaan wij vragen aan de Judo-club om deze avond 
volledig vrij te laten. Hierdoor kunnen wij al op de vrijdagmiddag beginnen met de 
opbouw van de zaal . Zij krijgen hiervoor een gratis ticket voor de avondshow . 

- Het plaatsen van de  buitentent door Erik Verbruggen was positief en hielp duidelijk met 
de voorbereiding van het goochelmateriaal voor de avondshow .  

- Storend is de grote rommel die zich aan de zijkanten op het podium bevindt . Door 
plaatsgebrek wordt het soms moeilijk om je materiaal netjes te kunnen plaatsen achter 
het podium . Wij mogen alles opruimen en onderbrengen in het lokaal waar de tafels en 
stoelen staan . Er is toestemming gegeven om het podium aan te passen en de 
zijpanelen te vervangen met zwarte doeken . Eddy Deweirdt heeft ondervinding in het 
maken van toneeldecors en zal ons hierbij helpen . Wij kunnen brandvrije zwarte doeken 
kopen bij Prosound , doeken van 6 m / 3 m kosten 75 Euro , doeken van 9 m / 3 m 
kosten 100 Euro .  Als wij een namiddag met een aantal leden hieraan werken dan 
beschikken wij over een volwaardig podium in de toekomst . 

- De avondshow : was veel te lang ! Zeker bezoekers met kinderen werden erg onrustig . 
De show begon om 20.15 en eindigde +/- 24.00 u . Wij hadden in het geheel een foute 
programmatie opgesteld . Gedwongen door onverwachte omstandigheden alles te 
veranderen op de laatste minuten en toch een goede show te willen brengen liep uit de 
hand . De meeste nummers liepen lang uit . Wij moeten in de toekomst een programma 
hebben  van  maximum 2 x 60 min . Ook wie optreedt moet zijn nummer vertonen in de 
club met uitzondering van de gevraagde artiesten . Meermaals is er op de clubavond 
gezegd dat onze leden zich GRATIS kunnen laten begeleiden door Jean Paul Mertens en 
Freddy Van Der Auwera . Helaas maakt hier niemand gebruik van . Het is dan ook niet 
verwonderlijk vast te stellen dat sommige nummers hun doel compleet missen en te 
lang uitgerekt worden . 

- Gezien de voorgaande opmerkingen beleefden de bezoekers toch een mooie dag vol 
magie en gingen de meesten zeer tevreden naar huis . In het totaal waren er voor de dag 
en de avond +/- 375 bezoekers . De inkomsten waren +/- 3500 Euro . Na aftrek van alle 
onkosten houden wij er +/- 1500 Euro over . Het grote verliespunt in de onkosten blijven 
nog steeds de gevraagde artiesten die met een flinke hap uit ons budget gaan lopen . 

- Wij ontvingen de ontslagbrief van Guillaume Van Leuven uit onze club als lid en 
ondervoorzitter  . De reden is dat hij steeds het voorzitterschap van de jury wilt 
waarnemen op de wedstrijd  en zich aan de kant voelt geschoven . Helaas kon het 
bestuur hem niet  overtuigen van zijn misverstand  en hem doen inzien dat hij dit 
verkeerd begrijpt . Het bestuur aanvaardde zijn ontslag . 



- Bij nader navraag moeten wij geen ondervoorzitter hebben in een VZW .  Een VZW kan 
bestaan uit een voorzitter , penningmeester en secretaris . Volgend jaar houden wij 
terug een verkiezing voor een nieuw  bestuur en zal alles aangepast worden . 
 

- Volgende vergadering is er een lezing van Leo Smetsers . Deze lezing is gratis voor de 
clubleden , de bezoekers betalen 10 Euro . Wij vragen aan de leden wat vroeger te 
komen om de stoelen te helpen schikken . Tijdens de pauze zullen er hotdogs te koop 
zijn . 

 
 

Wij vermelden het overlijden van Harry Malter , directeur van Circus Piste en eigenaar 
van het Harry Malter Park te Heusden-Gent . Hij stierf aan longkanker op 26 oktober 
2019 . Hij was 81 jaar . Zijn leven werd overheerst door zijn optredens met olifanten .  
In zijn park was er een circusshow waarin jarenlang heel wat artiesten hebben 
opgetreden ( ook goochelaars ). 
 

 
 

 In de maand december hebben wij ons jaarlijks Kerstfeest . Dit jaar maken wij er iets 
bijzonders van omdat Mageia 25 jaar bestaat . Dit kerstfeest is gratis voor de leden en 



hun dames . Bijkomende gasten betalen 20 Euro per persoon . De dranken vallen voor 
eigen rekening . Alles gaat door op maandag 16 december te 19.00 uur . Wij vragen aan 
de leden een inspanning te doen en zoveel mogelijk extra genodigden aan te trekken . 
Laten wij met zijn allen er aan werken om hiervan een schitterende avond te maken met 
een talrijke opkomst . Buiten het lekker eten van Traiteur Gaston uit Lummen , het 
bijzonder bezoek van de Kerstman is er ook nog een fantastische kerstshow met 
geweldige artiesten . Inschrijven vooraf is verplicht , ook voor de clubleden !!! 
 

 
 

- Rik Husson werd opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie . Wij wensen hem een 
snel en  spoedig herstel . 

De volgende goochelaars vertoonden hun kunsten : 
- Fernand Van Gool :  vertoonde 3 effecten . 1 ) Iemand koos een kaart en stak ze terug in 

het spel . Hij deed 4 pogingen om de gekozen kaart terug te vinden . Daarbij toonde hij 
steeds dezelfde kaart met de vraag “ is dit je kaart?”. Tenslotte bleken alle getoonde 
kaarten verschillend te zijn . 2) Iemand moest de woorden lezen die op een papier stond 
gedrukt  . Helaas kon hij niet de juiste woorden lezen , terwijl de toeschouwers dit wel 
konden lezen . 3) Hij had een voorspelling waarbij 4 dames met rode rug en 4 dames met 
blauwe rug werden gebruikt . 

- Beni Asselbergh : vertoonde 3 effecten . 1) Met een spel kaarten werden 6 pakjes 
gemaakt . De som van de bovenste kaarten werd samengeteld : bvb 136 . Daarna mocht 
de toeschouwer in een boek op pagina 136 het eerste woord lezen : bvb “Charly” . Dit 
woord stond op zijn voorspelling geschreven . 2) Uit 5 ESP figuren mocht er eentje 
gekozen worden .  Deze figuur kwam overeen met de voorspelling die in een kleine 



omslag stak . Het effect is te koop als ESPectation 3) Drie kleine gesloten ringetjes zonder 
opening werden op magische wijze  in elkaar gehangen . 

-  Jef De Pauw :  vertoonde 2 effecten  . 1)Hij had een kleine doorzichtige box waarin zich 
een munt bevond . Een klein zwaard werd in de box gestoken en ging dwars door de 
munt . 2) Een ring werd over een touw geschoven en wist zich later op raadselachtige 
wijze te bevrijden van het touw . 

- Thierry Gatto :  Had een grote gele dobbelsteen meegebracht waarbij men een aantal 
keer mocht werpen . De bovenliggende getallen werden samengeteld : bvb 17 . Hij had 
een spel kaarten waarin één rode kaart zat . Op de rug van de kaart stond : het aantal is 
17 , de voorzijde was een schoppen 2 . Deze kaart kwam overeen met zijn vooraf 
gemaakte  voorspelling . Het effect is te koop als “Roll” . 

- Karel Peeters : Vertoonde de doorgeknipte maagd Miss Small . Haar ledematen 
bestonden uit touwtjes . Miss Small werd in een omslag gestoken en midden 
doorgeknipt . Gelukkig kwam zij weer ongeschonden te voorschijn . 

- Peter Overheem : Iemand mag een getal noemen : bvb 20 . Daarna worden van een spel 
20 kaarten afgeteld en de laatste kaart omgedraaid  : bvb schoppen 3 . Deze kaart komt 
overeen met zijn voorspelling . 

- Marc Van Damme : Had een longtester meegebracht geheel gemaakt in koper . Door er 
in te blazen ging er een wieltje draaien . Marc liet zien dat er geen kunst aan was on dit 
te doen . Als een toeschouwer hetzelfde probeerde te doen blies hij  een grote wolk 
talkpoeder in zijn gezicht ! 

- Jordi Thijs : liet iemand een kaart uit het spel kiezen op een willekeurige plaats . Deze 
kaart kwam overeen met zijn gemaakte voorspelling . 

- Arthur Cardini : had een sprekende papegaai meegebracht . Iemand mocht een kaart 
kiezen en de papegaai wist de naam van de kaart te zeggen . Deze programmeerbare 
papegaai is te koop als “Squawkers McCaw “ op het internet (Bol.com , Amazon) 
 

                                    
 

VOLGENDE VERGADERING MAANDAG 18 
NOVEMBER 2019 te 20.00 uur 

LEZING LEO SMETSERS 


