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Verslag vergadering 20 januari 2020 /26ste jaargang / 13de  jaargang 
 

- Om 20.00 uur werd de vergadering geopend door de voorzitter  
- Eerste vergadering van het nieuwe goocheljaar met 24 aanwezigen  . Wij beginnen 

aan het 26 ste jaar dat Mageia bestaat . Het is de start van het 13de jaar dat Mageia 
in zijn huidige vorm bestaat onder het voorzitterschap van Arthur Cardini.    

- Rik Heynickx ontving  het lidgeld van 30 Euro . Wie nog niet heeft betaald kan dit in 
orde brengen bij de volgende vergadering of via overschrijving . Het 
rekeningnummer staat op de website . 
Nabeschouwingen over het kerstfeest :  

- Alle leden waren het unaniem eens dat het een zeer geslaagd kerstfeest was .  
Het uitvallen van de stroom werd niet als erg storend ervaren . Bij de rondvraag werd 
menigmaal een dankwoord gezegd over de goede organisatie . Karel Peeters kon het 
niet hebben dat sommigen al kroketjes gingen bijhalen terwijl anderen nog hun eten 
moesten krijgen . Het is een kwestie van fairplay en respect voor de anderen . Zoals 
in het verleden was het eten van traiteur Gaston weer in orde en ruim voldoende 
voor iedereen . Het optreden van de kerstman Tom Deckx , de show en het geven 
van de extra bloemen en geschenken kwam positief over voor de bezoekers . 
Uitblinkers op de avond waren ongetwijfeld Ricky Canone met zijn indrukwekkende 
lazershow , Zippo Guo met zijn flitsende CD productie’s en Ton Wolter met zijn 
eerbetoon aan de onvergetelijke Eddy Wally . 

- Peter Overheem deed een schenking aan de club in verband met de bloemen op het 
kerstfeest . Hij voelt zich te kort geschoten in zake hulp en ziet dit als compensatie . 
Hiervoor zijn wij hem bijzonder dankbaar . Ook Rik Heynickx gaf zijn extra 
geschenken gratis aan de club . 
De kerstversieringen gemaakt door Anneke en Louis Bergmans waren de blikvangers 
op de feesttafels . Ondertussen vertelde Louis dat hij al begonnen is aan de nieuwe 
kerstversieringen  . De door Jos Peelaerts gemaakte chocolaatjes waren van goede 
kwaliteit . Het minpunt was onvermijdelijk de op-  en afbouw bij het kerstfeest . Van 
het prille begin tot heden is ons kerstfeest stilaan uitgegroeid tot een jaarlijks 
evenement . Dat wij vele gasten mochten ontvangen (104 personen )  wijst er op dat 
de mensen tevreden zijn en er graag willen bij zijn . Ook andere goochelverenigingen 

mailto:arthur.cardini@skynet.be
http://www.mageia.be/


hebben hun weg gevonden naar ons kerstfeest . Wij kunnen dit alleen maar als 
positief ervaren . Daarom moeten wij absoluut net zoals wij het “Open 
kampioenschap van Vlaanderen” een werkplanning gaan opstellen in de toekomst .   
Het vele werk kan niet gedaan worden door een paar mensen en vrijwilligers . 

- Ludo Van Den Eynde maakte een opmerking dat er meestal bij andere verenigingen 
een nieuwjaarsreceptie is . Wat was zijn verbazing groot en deze van de clubleden 
dat wij voor het eerst een nieuwjaarsdrink hadden . De voorzitter had gezorgd voor 
de nodige flessen Cava , fruitsap , chips, nootjes , enz… Van een verrassing gesproken 
!!!  Het zijn deze attenties die onze vereniging leven in blazen en de leden een goed 
gevoel geven . 

- Het jaar begon in mineur . Onverwachts moesten wij afscheid nemen van Roger 
Serneels . Roger overleed aan een agressieve vorm van kanker . Hij werd 76 jaar . 
Vele jaren was hij clublid bij Poetje-Pha  . Van beroep was hij Emeritus professor aan 
de universiteit te Maastricht en Diepenbeek . Roger was een vrij stille persoonlijkheid 
waarbij hij het goochelen meer als onoplosbare raadsels aan de man bracht . In hem 
verliezen wij een goede collega met een warme persoonlijkheid . 

 
Wij mogen fier zijn op de volgende clubleden : 

- Zippo Guo kreeg de eerste prijs manipulatie op het “Dutch Magic Festival “  30 mei 
2019 

- Martijn Spaepen kreeg de “Hans Klok Trofee” op het “Dutch Magic Festival “ 30 mei 
2019 

- Timmy Leclerq vierde zijn 40ste verjaardag op 31 jan. 2020 .Onze club werd hierop 
uitgenodigd . 

- BMF : Op 2 februari 202 was er in het CC Het Bolwerk te Vilvoorde een bijzondere 
vergadering van BMF  in verband met het geven van punten, prijzen en jurering 
tijdens goochelwedstrijden . Meermaals in het verleden zijn er discussie’s geweest 
over het winnen van prijzen bij een goochelwedstrijd . Iemand die het hoogst aantal 
punten heeft maar slechts bvb 62 % haalt is hij de winnaar en heeft hij recht op een 
eerste prijs ? 
Het was een lange vergadering waarbij aanwezig waren : Gerrit Brengman, Bob Alan, 
Fernand Beaudot , Arthur Cardini , Marc Decoux en Jacques Piat . Alles werd ernstig 
overwogen en  uitvoerig besproken . Het is de bedoeling dat dit nieuwe 



wedstrijdreglement in de toekomst wordt nageleefd door alle goochelverenigingen 
die wedstrijden inrichten . Minpunt was dat gehele gespreksvoering volledig in de 
Franse taal verliep . Dit nieuwe wedstrijdreglement staat binnenkort op onze website  

- Op 8 februari was er in Wilsele de jaarlijkse ruilbeurs  georganiseerd door de Kleine 
Joker van Leuven . Ook dit jaar waren er zeer vele deelnemers doch het grote publiek 
bleef weg . Om 15.00 uur begon men al terug met inpakken . De oorzaak was dat 
dezelfde dag  in Nivelles ook een goocheldag was die heel wat franstalige bezoekers 
had  weggetrokken . 

- Blue Magic Boom organiseert op 7 maart 2020 een goochelwedstrijd voor kinderen . 
Alle inlichtingen bij Mike Leroy Magic Shop . 

- Zaterdag 19 september 2020 is er een nieuwe editie van “Het  open kampioenschap 
van Vlaanderen “  

- Onze bibliotheek werd weer aangevuld met boeken komende van Bodo Spalty . 
- De clubkas betaalde 144 Euro voor de lidkaarten van BMF . De leden van Mageia 

krijgen deze lidkaarten gratis aangeboden . 
- De gemeente Mol geeft ons 125 Euro voor het 25 jarig bestaan van Mageia  
- De clubkas betaalde 134 Euro voor de jaarlijkse verzekering bij ongevallen  

 
- Op DINSDAG 10 MAART 2020 organiseert Mageia een workshop met ballonnen . 

Door tussenkomst van Danny Luyten kunnen wij genieten van een fantastische 
avond met INE TWIST uit Londen (Egl) . Zij is dan op doorreis in België en hebben 
haar meteen vastgelegd . Ine Twist is bekend om haar uitzonderlijke balloncreaties . 
Meestal gebruikt ze hiervoor meerdere ballonnen om één figuur te maken . Ook zal  
Sempertex Balloon Shop aanwezig zijn . Clubleden van Mageia betalen deze keer  5 
Euro en niet leden betalen 10 Euro voor deze workshop . Aanvang 19.00 uur . Alles 
wordt gebracht in de Engelse taal . Gezien de beperkte ruimte en plaatsen is vooraf 
inschrijven nodig . Locatie : vergaderlokaal “De Grot” . Voor de ballonliefhebbers is 
dit een “must” om er bij te zijn ! 
 

                      
 

- Dirk Huysmans : had voor onze club een close-up tafel gemaakt . Dit zal zeker op 
onze vergaderingen van pas komen. 
De volgende clubleden vertoonde hun kunsten : 



- Marc Van Damme : presenteerde een prachtige routine waarbij een tafeltje en 
stoeltje van plaats wisselden onder twee grote kokers . Als finale werden er 6 
stoeltjes geproduceerd . Een erg visueel nummer voor groot en klein . 

 

 
 

- Karel Peeters : vertoonde een goocheltoer van Henk Vermeyden uit Amsterdam  
bestaande uit 2 potjes , een mini glaasje en een gekleurde dobbelsteen . 

- Jef De Pauw : Had een kaart met klaver 7 en een blanco kaart . De klaver 7 verdween 
en stond nu op de rug van de blanco kaart . Verder vertoonde hij een kaarteffect van 
Astor waarbij een cirkel of driehoek werd gekozen . Er werd bvb een cirkel gekozen . 
In een briefomslag stak een kaart met een uitgesneden cirkel . Voor tafelgoochelaars 
een mooi effect . 

- Danny Luyten : Had 4 kaarten met koningen en 4 kaarten met dames . Deze werden 
om en om op elkaar gelegd . Achteraf waren de koningen verdwenen en waren zij 
veranderd in de 4 azen . Danny wist met deze kaarten verschillende effecten te 
vertonen waarbij alles was gebaseerd op de Elmsley count . 

- Fernand Van Gool : nam een spelkaarten en liet de kaarten riffelen tussen zijn 
vingers . Iemand mocht stop zeggen en zijn naam op de kaart schrijven . Fernand 
nam 3 kansen om de gekozen kaart te vinden . Bij de 3de keer had hij een kraskaart 
waarop de afbeelding van de gekozen kaart stond . 

- Benni Asselbergh : laat iemand de kaarten schudden , daarna mag men onder tafel 
een kaart omdraaien en weer in het spel steken . Door te voelen, ruiken , zien en met 
licht kon hij de kaart terugvinden . Een vrolijk nummer om te zien . 

- Thierry Gatto : had een Rubic cube die mocht verdraait worden in alle richtingen . 
Zonder dekking en voor het zicht van de toeschouwers sprong de cube opeens kleur 
per kleur . Te koop bij Dynamite Magic . 

- Peter Overheem : Had zes kaarten met een cijfer op de rug . De kaart met cijfer 6 
draai je ondersteboven waarbij de 6 gelezen wordt als een 9 . Merkwaardig was dat 
deze kaart op de beeldzijde ook een 9 was geworden . 

- Ludo Van Den Eynde : had een mooie routine met rode en zwarte kaarten . Hiervan 
kregen alle clubleden een beschrijving . 

- René Weynen : Laat een toeschouwer een kaart kiezen en weer in het spel steken . 
Twee elastiekjes worden om het kaartspel gebonden . Onder een magische beweging 
vliegt de gekozen kaart uit het spel . 

- Erik Verbruggen : Vertoonde een klassieke routine van Leo Smetsers  met Cups and 
Balls  



- Beni Asselbergh : had een doosje en een grote ring . In het doosje was een opening 
waarin hij een vinger stak . Als hij later de ring bovenaan in het doosje wierp zat de 
ring om zijn vinger .  

- Jef De Pauw : had 2 dobbelstenen , een toeschouwer moest een opeenvolging van 
handelingen uitvoeren . Jef mocht hiervan niets zien , toch kon hij het eerste 
geworpen getal feilloos opnoemen . 

 
VOLGENDE VERGADERING MAANDAG 17 FEBRUARI 2020 te 20 uur 

 

 
 
 


