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Verslag vergadering 17 februari 2020 /26ste jaargang / 13de  jaargang 
 

- De voorzitter opende de vergadering om 20.00 uur  
-  Verschillende leden waren zeer vroeg die morgen vertrokken uit Blackpool (Engl) terug 

naar België . Zij waren erg vermoeid van de lange reis , maar brachten heel wat nieuwe 
bagage aan  goochelmateriaal mee . Op de volgende vergadering in maart gaan wij daar 
zeker wat van te zien krijgen . Zoals altijd staat het Goochelcongres te Blackpool aan de 
top voor de goochelaars .  Het was de 64 ste keer met ruim 3000 bezoekers , 150 dealers  
met 3 dagen vol met lezingen , workshops en indrukwekkende galashows waarbij Arturo 
Brachetti de meeste indruk maakte .  

-  

     
 

- Wij willen graag een kindershow organiseren met de club  . Na overleg met de leden zal 
deze volgend jaar in februari 2021 plaats vinden . Alles zal gebeuren in de parochiezaal “ 
De grot” . 

- Eventueel twee nieuwe leden willen bij de club komen : Eric Steukers en Jo Wevers . 
- Hugo Borgions zal een paar maanden niet aanwezig zijn op de vergaderingen . Er wordt 

bij hem een nieuwe hartklep geplaatst . Na herstel en revalidatie zal hij terug naar de 
vergaderingen komen . Wij wensen hem een spoedig herstel . 

- Jan Heylen moet terug een ingrijpende operatie ondergaan waarbij een defibillator aan 
het hart zal worden ingepland . Ik meen dat dit +/- de 15 operatie is die hij ondergaat .  
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Wij wensen hem veel succes met deze operatie . 
- Wij kregen een uitnodiging van “Fleuramour” een evenement waarbij alles draait om 

bloemschikken . Het domein van Alden Biezen te Bilzen wordt ieder jaar gebruikt voor 
deze internationale bloemendagen . Het thema is dit jaar “Magie en bloemen” . De 
goochelschool van Mol zal hieraan deelnemen . De 25 ste editie hiervan gaat door op 25 
en 26 september 2020. Inlichtingen om deel te nemen bij Indra Corten , mail : 
events@rekad.be  

- In maart hebben wij een workshop ballonnenfiguren maken  met Ine Twist . Niet leden 
betalen 10 Euro , de clubleden betalen 5 Euro . Alles gaat door op dinsdag 10 maart 2020 
, aanvang 19.00 uur . Gelieve vooraf je deelname te bevestigen . 

-  

-  
-  

- Wij plannen in april een lezing met Steven Delaere bekend van “Belgium got talent” . 
De lezing zal doorgaan op onze clubavond . 

- Op 7 maart was er te Boom een wedstrijd voor kindergoochelen  georganiseerd door 
Blue Magic Boom . Dirk Huysmans won de 2de prijs en Marc Vandamme verkreeg de 3de 
prijs . Proficiat ! 
 

-  
- Clubleden waren ook  te zien op Tv : 
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Timmy Leclerq was te zien in een aflevering van “Chaussée d’amour”  op TV 4 waarin hij letterlijk 
uit de kleren ging .  
Jos Peelaerts was te zien in TV AVRO-TROS in een uitzending van “Opsporing verzocht” . 
Ook Rik Husson speelt regelmatig mee als figurant bij Tv opnames . 

 
- Bij het nakijken van de lidgelden zijn er een 8 tal leden die nog niet betaald hebben . Zij kregen 

hiervan 2 x  een herinnering . Wij gaan er van uit dat zij verder geen belangstelling meer hebben 
om in de club te blijven en schrappen hun uit onze ledenlijst . Hierbij zijn zij ook geen lid meer 
van BMF . 

- Op de komende wedstrijd van “Het open kampioenschap van Vlaanderen” in september komt er 
een nieuwe categorie bij . Buiten close-up goochelen en toneel goochelen is er nu ook een 
wedstrijd voor junioren tot een leeftijd van 14 jaar . Wij geven  één prijs aan de beste junior in 
deze categorie . 

- Het wedstrijdreglement zal  in het vervolg de richtlijnen volgen zoals ze werden opgesteld tijdens 
de bijzondere vergadering in Het Bolwerk te Vilvoorde op 2 februari jl.  Hierbij moet een einde 
komen aan de jarenlange discussie in het geven van punten en prijzen . Dit reglement wordt 
verstuurd naar alle organisaties die wedstrijden in het goochelen organiseren in België ,en dit  
zowel aan  de Vlaamse - als Franstalige kant  . Tevens moet dit nieuw reglement  er voor zorgen 
dat er een unaniem puntensysteem wordt toegepast om alzo het goochelen met de juiste 
criteria te beoordelen . Zodanig dat iemand die een eerste prijs wint deze prijs ook terecht 
verdient . 
 
De volgende leden vertoonden hun magische kunsten : 

- Thierry Gatto : Vroeg iemand om een munt in zijn hand te steken terwijl hij zich omdraaide . 
Zonder gezien te hebben in welke hand de munt stak kon Thierry dit meteen  vertellen . Een 
prachtig systeem zit ingebouwd in de munt waarbij Thierry een trilsysteem op zijn pols draagt . 
Op afstand voelt hij in welke hand de munt zit en door het aantal trillingen kan hij zelfs vertellen 
dat er kop of munt boven ligt . 

- Danny Luyten : Met twee elastiekjes die over zijn vingers werden geschoven kon hij heel wat 
penetraties met deze gummibandjes demonstreren . Zelfs kon een elastiekje een bankbiljet 
penetreren . 

- René Weynen : Had de oplossing voor de doe-het-zelver met een schroef die zich zelf kon 
losdraaien . 

- Jef De Pauw : Nam een tube Pritt lijm en kleefde een sticker op een speelkaart . Er ontstaat een 
rond  gat in deze kaart onder de sticker . Als deze kaart op het kaartspel wordt gelegd hebben 
alle kaarten  gaten . 

- Karel Peeters : Een kleine doorzichtige box  staat op een voetstuk . Een ring wordt in het doosje 
geplaatst . Een glazen box wordt over de ring geplaatst , daarna komt er nog rood doosje over . 
Een klein stokje wordt door het doosje gestoken . Het is nu onmogelijk de ring er uit te krijgen . 
Als het doosje wordt opgenomen , is de ring uit de doorzichtige box verdwenen en hangt hij aan 
het stokje . Te koop bij Holland Magic Studio onder de naam van “ Ring Escape Deluxe” . 
 



 
- Eddy Deweirt : Heeft een grote speelkaart van klaveren vier  in 4 stukken gesneden . De kaart 

kan veranderen in een harten boer , waarvan een stukje de ruiten 7 is . Te koop bij Dynamite 
Magic Shop onder de naam “Dobbel instant “ . 

- Peter Overheem : vertoonde een paar effecten met een koperen en zilveren munt . Te koop bij 
Dynamite Magic onder de naam “Copper and Silver Coin  ” . 

 
- Marc Van Damme : vertoonde een mooie kindertruc rond een snoepwinkel waarbij lolly’s 

verdwenen en terug te voorschijn kwamen met zijn toverspreuk “ Rinkel , Tinkel, Winkel “ .  Hij 
vertelde er een mooi verhaal omheen waarbij als slot onder het mos in een bos een grote doos 
met snoepjes was verborgen . Hiervoor had Marc echt mos meegebracht waaronder een 
duivenpan zat verborgen . Na een grote vuurflash uit de pan werden aan de leden alle de 
tevoorschijn gekomen lolly’s uitgedeeld . 

- Tom Deckx : Had een mooie kleine koker en 5 blokjes in verschillende kleuren . Iemand kiest een 
kleur en steekt de andere blokjes in de koker . Meteen kon Tom vertellen welke kleur werd 
gekozen . Een zeer geraffineerd systeem zit in het dekseltje van de koker waarbij je meteen kan 
zien welke kleur ontbreekt . Ook te koop bij Dynamite Magic . 

- Jan Quanten : Had een pakje kaarten bestaande uit 4 dames, 4 heren, 4 boeren en 4 azen . Alles 
wordt door elkaar gemixt en terug op vier stapeltjes gelegd . Merkwaardig liggen alle kaarten 
weer met eigen soort . Een zelfwerkende goocheltoer met een verrassend effect . 
 

WORKSHOP INE TWIST 10 MAART 2020 
 

- Ine Twist is een Belgische dame die al ruim 15 jaar woont in London (Engl) . Op ballonplooien en 
figuren maken is zij werkelijk een unicum met ongeziene schitterende creaties . 

- Aanvankelijk was de zaal gesloten maar door de goedhartigheid van de uitbaatster Carine 
mochten wij uitzonderlijk het lokaal gebruiken . Voor de dranken was er een goed gevulde 
koelkast aanwezig . Voor 2 Euro kon men een drankje nemen . Hier moet ik  helaas een 
opmerking over maken . Na afloop bleek er slechts 44 Euro in de kassa te zitten ! Wij krijgen deze 



zaal gratis , mogen hem op een sluitingsdag gebruiken, hebben licht en verwarming zonder 
kosten . Tegenover Carine is dit niet fair en komen haar hierin zeker niet tegemoet . Dit moet in 
de toekomst absoluut anders gebeuren . Er waren 32 aanwezigen . Als iedereen slechts 2 
drankjes nam aan 2 Euro  (4 Euro per persoon) dan was er 128 Euro voor haar in de kassa . 
Het is een kwestie van de gulden middenweg te bewandelen en respect te tonen in ruil voor wat 
wij krijgen ! 

- Dank aan Danny Luyten voor zijn inzet en iedereen te voorzien van ballonnen . Hiervoor was hij 
’s middags speciaal naar Sempertex in Genk gereden . Jammer dat Sempertex niet zelf wou 
komen omdat er voor hun te weinig volk aanwezig was ? De clubkas betaalde Danny 50 Euro 
voor de gebruikte ballonnen . 

- Rik Heynickx ontving 195 Euro aan inkomgelden . De clubkas betaalde Ine Twist 200 Euro . 
- Opmerkelijk was dat er heel wat vrouwen naar deze workshop waren gekomen .  
- Ine Twist merkte op dat de ballonnen van Sempertex steviger en dikker zijn , terwijl Qualitex 

ballonnen soepeler en dunner zijn . 
-  Zij wist zoals geen ander heel wat prachtige figuren te maken . Haar creaties bestaan meestal uit 

verschillende ballonnen . Er werd heel de avond vlijtig door de meesten geknutseld wat over het 
algemeen een mooi resultaat opleverde . Er werden vooral dieren gemaakt zoals : een hond , 
een eenhoorn, een vlinder, een konijn , een olifant  , Pokemon , Marshall the fire dog , bloemen, 
baby geschenken, ballonnen gevuld met suikerbolletjes of lichtjes , enz …. 

- De workshop begon om 19.00 uur en eindigde om 23.15 uur . 
- Alle aanwezigen keerden met een mand vol ideeën weer naar huis en waren uiterst opgetogen 

over deze workshop . Iedereen mocht zijn zelfgemaakte figuren mee naar huis nemen . 
- Jammer dat er geen DVD of lecture notes te koop was . 
- Voor Mageia was dit een geslaagde organisatie . 

 

 
-  

 



 
 

BELANGRIJKE MELDING 
 

Naar aanleiding van de maatregelen van de nationale veiligheidsraad tegen het 
opkomende Corona virus zijn wij genoodzaakt de clubvergadering op maandag 16 
maart 2020 te annuleren . Wij komen in een nooit geziene crisissituatie die wij 
absoluut moeten respecteren . Hopelijk gaat dit snel achter de rug zijn en dat wij er 
niet door getroffen worden . In deze periode dat scholen , cafés , restaurants , 
evenementen gesloten worden heb je meer tijd om met je familie bezig te zijn en je 
hobby’s . Laten wij er allen het beste van maken .  

 

 


