
RIK COOLS 
Artiestennaam Goochelaar Heco

Goochelaar Heco , Rik Cools uit het Belgische Mol is op 19 april 2007 overleden . Rik Cools 

werd geboren in 1933 in een gezin van 12 kinderen . Op twaalfjarige leeftijd kreeg Rik 

interesse voor de goochelkunst . Hij zocht overal plaatsen op waar een goochelaar optrad en 

probeerde wat hij gezien had na te doen . Toen wist hij nog niet dat deze kleine hobby zijn 

verdere leefwijze drastisch zou veranderen .

Tot zijn 56 ste levensjaar was hij verbonden aan de kernenergie fabriek te Mol  als 

atoomingenieur .

Na zijn werkuren was hij jarenlang de uitbater van de kantine in de fabriek . Menig bezoeker 

werd toen verrast door de goochelkunst van Rik . Hij was lid van de Belgische goochelclub 

“Poetje-Pha” . Hij zocht steeds naar vernieuwing en wou zijn kennis overdragen naar nieuwe en 

vooral jonge goochelaars . Hij richtte een eigen goochelschool op in Mol . Doch dit strookte 

niet met de opvattingen van zijn medeclubleden in Poetje-Pha  . Als tegenprestatie richtte Rik 

een nieuwe goochelclub op “Mageia” .  Hij won snel nieuwe leden . Rik was een zeer bekend 

figuur in het Molse . Hij bracht graag met zijn vrouw Mariette een bezoek aan de café's en 

restaurants . Dat was hem ook letterlijk aan te zien met 135 kilo ! Deze bezoeken waren steeds

een aanleiding om de aanwezige gasten te vermaken met zijn kunsten . De Gemeente Mol zag 

in de goochelclub en de  goochelschool  een bijdrage voor de cultuur van de gemeente . 

Daarvoor werd hem een jaarlijkse toelage toegekend om de nodige kosten te dekken . Een 

jaarlijks straat goochelfestival door hem georganiseerd in Mol werd een vast begrip . Rik was 

gelukkig als hij de mensen kon amuseren met zijn goochelkunsten , maar hij was ook koppig . 

Had hij eenmaal een idee dan moest ook alles wijken om zijn doel te bereiken . Hij dulde geen 

tegenspraak . Dit had tot gevolg dat hij als voorzitter van zijn eigen opgerichtte club aan de 

deur werd gezet . Maar Rik liet het hiermee niet zitten en maakte een nieuwe club “Mageia” . 

Ook hier vond hij snel nieuwe leden  . Er waren dus twee goochelclubs ontstaan met dezelfde 

naam . Rik hield het erbij dat hij de “echte” club had en spande een kortgeding aan tegen de 

andere goochelclub . Hij  werd gelijkgesteld door de rechtbank . Helaas kwam voor hem het 

antwoord van de rechtbank te laat en was hij al overleden . Waar hij zo voor gevochten had om 

zijn club in stand te houden werd de brief met de uitspraak van de rechtbank pas een week na 

zijn overlijden toegezonden . 



 Op 3 april 2007 tijdens een voorstelling in Beerse kreeg Rik het erg moeilijk op het podium . 

Hij voelde zich onwel en het zweet brak hem uit .Tot het laatste moment heeft hij zijn 

programma afgewerkt , eerst staande en wat later zittend op een stoel . Toen viel hij naar voor 

en is in elkaar gestort op de vloer voor het podium met een hartstilstand . De hulpdiensten 

kregen zijn hart weer aan het kloppen , maar het kwade was geschied . Zijn hersenen waren te 

lang zonder zuurstof gebleven en hij raakte in coma voor drie weken . Op 19 april is hij dan 

overleden . 

Een eindeloze rij van honderden mensen kwamen een laatste groet brengen aan Rik op zijn 

begrafenis . Hij was echt in Mol een media figuur , een volksmens en het goochelen was voor 

hem een passie en  zijn innerlijke kracht om te kunnen leven .

 Het doek is gevallen over de grote tovenaar voor jong en oud . Hij werd 74 jaar .

Opgetekend  22 april 2007 . Uit het circusblad “De piste” .


