
IN MEMORIAM BOUDEWIJN SPITTAELS – BODO SPALTY 

 
Hij werd geboren te Merksplas op 6 mei 1942 . Op 23 november stierf Bodo Spalty – 
Boudewijn Spittaels  op 76 jaar , stichter van de goochelclub Lucky Ring in Vilvoorde . 
Hij was een ware encyclopedie van de Belgische goochelgeschiedenis , clubvoorzitter , 
vriend en leermeester . Er was geen goochelcongres waar hij niet aanwezig was . Van 
achter zijn donker abdijbiertje zat hij steeds te genieten van alles wat er rond hem 
gebeurde en had voor iedereen een goed woord . 

Bodo begon te goochelen en haalde zijn eerste trucjes uit de Snoeck’s boekjes . 

 

 Reeds op 10 jarige leeftijd doet hij zijn eerste optreden . Hij trad op in het klooster 
van Don Bosco te Hoboken  en even als de patroonheilige van de goochelaars wordt 
hij daar de goochelende kloosterling . Als hij 2 jaar later naar huis keert doet hij zijn 
eerste groot optreden in de parochie van Oostakker . Meteen krijgt hij het aanwezige 
publiek aan het lachen . Op 25 augustus engageerde hij zich als Salesiaan van Don 
Bosco . Hij werd gezalfd tot priester op 13 september 1969 . In 1972 ontmoet hij te 



Brussel Lucky Ulens en wordt evenals hem lid van de CBI te Brussel . Snel verlaten ze 
beiden deze Franstalige club om op 29 juni 1974 de Lucky Ring op te richten in het 
Waltra-theater van de KVS te Brussel . Bodo blijft meer dan 20 jaar de voorzitter van 
de toen enige Nederlandstalige goochelclub in het Brusselse Gewest . Later verhuist 
de club naar het CC . Het Bolwerk te Vilvoorde in 2001 . 

 In 1973 ontvangt hij de verenigingsprijs voor zijn koordennummer tijdens de 2de nacht 
van de magie te Brugge georganiseerd door Extrano. In 1974 is hij de eerste man in 
Vlaanderen die een ballonnen act neerzet in het live zaalprogramma voor kinderen 
waarmee de toen bekende “Tante Terry Van Ginderen” door Vlaanderen trekt . Terwijl 
zij verhaaltjes vertelde en liedjes zingt , goochelt Bodo Spalty en plooit hij ballonnen . 
Hij kwam op het idee hiervan door Freddy Fah . Met deze ballonnenshow wordt hij 
bekender dan door zijn goochelen . 

       

Terry Van Ginderen overleed op 86 jarige leeftijd – 30 januari 2018 ten gevolgen van 
een longontsteking .Bodo had een prachtig nummer met koord en ringen , een act 
waarmee hij verschillende prijzen wint in België en Nederland . 

In 1975 wint hij de eerste prijs in Veenendaal (Nl) en een tweede prijs te Veenendaal  
met daarbij de persprijs in Dordrecht op de Kali-dag . Van 1977 tot 1987 geeft hij het 
Nederlandstalige tijdschrift “Magooc” uit . In maart 1988 wint hij de eerste prijs 
variété-goochelen voor kinderen op het Nationaal Congres te Brussel . 

 

                      



 

In 1993 probeert hij samen met Rik Cools – Heco uit Mol de Vlaamse Magische Unie 
als overkoepelend orgaan op te richten , wat echter na vier jaar een vroege dood 
sterft . Tot aan zijn overlijden op 23 november 2019 neemt Boudewijn Spittaels een 
prominente plaats in bij het Belgische goochellandschap met een zeer grote kennis 
van het reilen en zeilen ervan . In hem verliezen wij één van de pioniers die zeker 
hebben bijgedragen aan de Belgische goochelgeschiedenis . Bodo was er steeds voor 
iedereen als Salesiaan, als animator , als meester-goochelaar , en later als leraar , 
priester , raadsman , en collega  . Gezondheidsproblemen  hebben hem de laatste 
jaren te Sint-Pieters-Woluwe doen stilvallen . Hij overleed aan de gevolgen van zijn 
ziekte in het Sint-Michielsziekenhuis te Etterbeek .  

         

 


