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 18 november 2019 /25ste jaargang / 12de jaargang
-

Wij hadden een lezing met Leo Smetsers voor de clubleden en open publiek .

-

-

Er waren 51 personen aanwezig . Buiten de clubleden en enkele dames waren er 4 extra
personen aanwezig . Zelfs was er een iemand uit Kaatsheuvel (NL) speciaal gekomen
voor deze lezing .
De inkom was gratis voor de leden , andere niet leden betaalden 10 Euro .
Tijdens de pauze waren er hotdogs te verkrijgen aan 3 Euro van Foodtruck Swa .
De lezing van Leo maakte op het aanwezige publiek een zeer amusante indruk . Hij
verzint nieuwe trucs op bestaande en gekende goocheltoeren . Hij was oorspronkelijk
een pompbediende en speelde zwarte piet in Sinterklaasfeesten te Oirschot . Van nature
kon hij heel goed omgaan met kinderen . Hij begon op te treden als clown met een paar
goocheltrucs en ballonnen. Toen hij 50 jaar werd ging hij naar het goochelcongres in
Blackpool daar leerde hij de Canadees Richard Sanders kennen . Hij vertoonde in de bar
een paar trucs waarbij Sanders vroeg waar hij deze trucs gekocht had . Leo vertelde dat
hij ze zelf maakte . Sanders heeft hem vanaf toen geweldig geholpen om zijn trucs te
promoten en te verkopen met bijpassende video’s . Leo Smetsers is getrouwd , heeft 2
dochters en 5 kleinkinderen . Hij kan heerlijk vertellen en zit altijd in de vijfde versnelling

als hij iets demonsteert . Hij wist dan ook van meet af aan het aanwezige publiek te
bespelen met humor en vakkundig vertoonde trucs . Hij maakt gebruik van meesterlijke
afleidingen om iemand uit het publiek duidelijk om de tuin te leiden en dit tot vreugde
van de toeschouwers .
Ons clublid Dirk Huysmans was de pineut en snapte maar niet hoe de gekozen kaart in
zijn vestzak terecht kwam . Ook de echtgenote van Eddy Deweirdt werd meerdere malen
met de neus genomen . Zijn hele vertoon heeft ook een commercieel doel . De door hem
zelfgemaakte trucs gingen dan ook na afloop gretig over de toonbank . Mooi was dat hij
een gratis tombola organiseerde onder het publiek waarbij 5 van zijn mooie effecten
werden weggegeven . Na afloop had hij voor iedere aanwezige een attentie in de vorm
van een gratis goocheltoer meegebracht . Hij werkt vooral met balletjes , munten,
speelkaarten , bekers , grote moeren, enz… en een overdosis goedlachse humor . Leo
Smetsers behoort tot één van de beste lezingen die wij bij Mageia hebben gehad .
Iedereen keerde naar huis met een goed gevoel en een bagage aan opgedane ideeën .

-Wij mochten als nieuw clublid verwelkomen Danny Luyten . Hij betaalde 30 Euro als lidgeld .
-

Met droefheid vernamen wij het overlijden op 23 november 2019 van Salesiaan priester
van Don Bosco Boudewijn Spitaels – Bodo Spalty
Mede -stichter en erelid van de Lucky Ring in Vilvoorde
Bij “ In memoriam “ leest je zijn levensloop . Hij werd 77 jaar .

-

Volgende vergadering op 16 december 2019 vieren wij ons jaarlijks kerstfeest van
Mageia . Aangezien wij dit jaar 25 jaar bestaan moeten wij met de ganse club er een
bijzonder kerstfeest van maken . De voorzitter stelde het streefgetal van 100 aanwezige
personen voor . Mits een beetje inspanning van onze leden moet dit lukken . Gelieve
bijtijds je aanwezigheid te melden . Het kerstfeest is gratis voor de leden , niet-leden
betalen 20 Euro per persoon .

-

