bron: http://wikikids.nl/Goochelen
Goochelen is mensen iets laten zien of ervaren wat eigenlijk niet kan. Laten we het daar maar op houden,
want goochelaars weten het zelf ook niet precies. Ze lijken soms verbaasd over de wonderen die ze zelf
teweeg brengen. De beroemde Nederlandse goochelaar Fred Kaps was daar een meester in.
Die deed net of hij zijn eigen goocheltrucs niet snapte. Dan is het eigenlijk net ‘toveren’.
Goochelen of heel officieel de ‘goochelkunst’ heb je in diverse soorten. In het groot, in een theater dus,
met een heleboel mensen in de zaal. Maar ook in het klein, aan een tafeltje, met mensen er omheen.
Dan wordt er gegoocheld met kaarten of kleine voorwerpen. Dat is misschien nog boeiender dan het
grote werk op het toneel. Want dan sta je er met je neus bovenop.
Goochelen is zoals gezegd verdeeld in diverse soorten of ‘klassen’.
Dit zijn wel de belangrijkste:


Illusionisme: het spectaculaire werk op "de Bühne" (vaak gebruikt Duits woord
voor toneel). Olifanten, die in het niets verdwijnen. Weesmeisjes die
doorgezaagd worden. Of de goochelaar, in dit geval de "illusionist" dus, die zelf
over het toneel zweeft.
Beroemde illusionisten uit het verleden: Houdini (Amerika), Kalanag (Duitsland).
Uit het heden: Siegfried en Roy (Amerika) en onze eigen Hans Klok.



Salonmagie: de huiskamerversie van het illusionisme. Hier het kleinere werk, met ringen, touw,
kaarten, maar nog steeds staand gebracht (liefst in rokkostuum of net pak natuurlijk).



Close-up, table-magic (de goochelkunst bedient zich vaak van Engelse termen), ook micromagie
genoemd. De goochelaar zit aan een tafeltje en werkt met kaarten, kleine voorwerpen als
balletjes, munten enzovoorts.



Manipulatie: "vingervlugheid" met kaarten, balletjes, munten. Staand uitgevoerd op het toneel.



Cartomagie: goochelen met speelkaarten. Waarschijnlijk de meest beoefende tak van de
goochelkunst. Iedereen kent toch wel een paar kaartkunstjes, nietwaar? Wordt zowel op het
toneel als aan tafel uitgevoerd. Een beroemde vertegenwoordiger van deze klasse is de
Nederlander Fred Kaps, die trouwens ook als "illusionist" optrad. Hans Kazàn kun je ook een
"cartomagiër" noemen. Een bekende goocheltruc met kaarten is de truc met de vier azen.



Mentalisme: de goochelaar treedt op als geheugenkunstenaar of gedachtelezer. Als "telepaat",
zegt men ook wel. Bij SBS was er een tijdje terug zelfs een hele competitie in.



Komisch goochelen: Dan doet de goochelaar net, of zijn trucs mislukken.
Wie daar heel bedreven in was, was de Engelsman Tommy Cooper. Die ging
dood op het toneel, toen hij een hartaanval kreeg. Iedereen dacht, dat het
erbij hoorde! Maar niets was minder waar. Het Nederlandse duo Scott the
Magician & Muriel werd in 2000 nog wereldkampioen in deze tak van de
goochelkunst.

Er zijn ook wereldkampioenschappen goochelen, die één keer in de drie jaar worden gehouden.
Het volgende wereldkampioenschap goochelen vindt plaats van 6 tot 11 juli 2015 in Rimini (Italië).
2

Basisschool Goochelshow
De basisschoolvoorstelling “De Goochelschool” van schoolgoochelaar John Negenkerken
is sinds de Kinderboekenweek 2005 misschien wel zijn meest geboekte
basisschoolvoorstelling.
Honderden keren trad schoolgoochelaar en buikspreker John Negenkerken met deze leuke
interactieve basisschool voorstelling al op!
Succes
Het grote succes van “De Goochelschool” is makkelijk te verklaren in het feit dat deze basisschool-voorstelling alles
heeft wat kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar en hun leerkrachten aanspreekt.







heel veel goocheltrucs,
buikspreken,
kinder-komedie,
plezier en verwondering,
workshop-elementen en
een in alle opzichten volkomen verantwoorde
goochel- en buikspreekvoorstelling.

De kinderen leren tijdens de voorstelling “De Goochelschool” van schoolgoochelaar John Negenkerken een aantal
leuke goocheltrucs die ze later zelf na kunnen doen!
Digibord
Via de site: www.schoolgoochelaar.nl wordt een deel van de aangeleerde goocheltrucjes uit de goochelshow nog
eens herhaald. Mocht de leerling of leerkracht even vergeten zijn hoe de truc ook al weer moest.
De ondersteuning vindt plaats via YouTube filmpjes die op het digibord vertoond kunnen worden.
Multi-inzetbaar
De basisschoolvoorstelling “De Goochelschool” is multi-inzetbaar voor alle festiviteiten op de basisschool. U kunt
denken aan:
 meester en juffen-dag
 kindercarnaval
 lentefeest
 opening of heropening van een nieuw schoolgebouw
 jubileumviering
 afscheidsfeest van de directeur of leerkracht(en) van de basisschool
 feestweek
 zomerfeest
 Kinderboekenweek
 Sinterklaasfeest
 Kerstmis
Kinderen doen actief mee!

Alles wordt voor u geregeld!
Schoolgoochelaar John Negenkerken regelt het meeste werk voor u. Naast zijn leuke goochel-, buikspreek-,
workshopshow neemt hij gratis geluid voor u mee (tot 150 personen) en een mooi decor.
Geen reiskosten
Binnen Nederland berekent schoolgoochelaar John Negenkerken
geen reiskosten!

Interesse?
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Het lijkt net toveren! Van 1 naar 2 en door tot 93. Wat zie je als je klaar bent?
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Als goochelaars optreden gebruiken ze van allerlei dingen om hun trucs zo goed mogelijk te laten slagen.
In deze woordzoeker zitten allerlei woorden verborgen. Kun jij ze allemaal weer vinden?
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Kopieer de zes kaartjes hierboven op een nieuw blaadje. (Doe het in kleur, dat staat professioneler.)
Om netjes te bewaren: plastificeer de kaartjes en knip ze daarna los.
Geef iemand de zes kaartjes en vraag hem of haar één getal tussen 0 en 64 (dus 1 t/m 63) in
gedachte te nemen.
Daarna vraag je aan deze persoon om jou alle kaartjes terug te geven waarop ‘t gekozen getal staat.
Jij kunt nu vertellen welk getal het was, zonder dat je het gehoord of gezien hebt.
Hoe weet je dat? Simpel: je hoeft alleen maar de cijfers die in de linkerbovenhoek staan bij elkaar
op te tellen. Alléén van de kaartjes die je terugkrijgt.
Ik kies bijvoorbeeld 28. Je krijgt de kaartjes met 16, 8 en 4 van me terug. Samen . . . 28 !!
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Een goochelaar zit op een cruise schip en doet allerlei trucjes. Maar elke keer zegt een papegaai:
"De kaart zit in je broekzak!" Of: " Dat konijn kwam uit die doos!" De goochelaar wordt het na een
tijdje wel zat dat de papegaai de hele tijd verklapt hoe zijn trucs in elkaar zitten, dus hij stopt er
maar mee. De volgende dag vergaat het schip. Gelukkig weten de goochelaar en de papegaai zich
aan een stuk hout drijvende te houden. Na 3 uur alleen elkaar te hebben aangekeken zonder wat
te zeggen, roept de papegaai: "Oké, ik geef het op. Waar heb je het schip gelaten?"
Een journalist interviewt een goochelaar. 1e vraag van de journalist: “Wat is u favoriete nummer?”
De goochelaar: “Het doorgezaagde meisje.”
Vraagt de journalist verder: “Heeft u ook kinderen?”
De goochelaar zegt: “Ja, twee en een half.”
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De truc van het verspringende elastiekje.
Je kunt dit trucje met je linkerhand of rechterhand doen. Kijk wat je zelf het makkelijkst vindt.






Doe een elastiekje om je wijs- en middelvinger.
Laat aan je publiek zien dat het echt alleen maar om deze twee vingers zit.
Dit doe je, door het elastiek uit te rekken met de wijs- en middelvinger van je
andere hand. Daardoor staat het elastiek een beetje “open”.
Als je het elastiek uittrekt, trek je het een beetje schuin naar beneden langs je
pink. (fig. 1)
Je zegt: “Aan de voorkant zie het elastiek ook om mijn wijs- en middelvinger zitten.

Op het moment dat je je hand aan de voorkant laat zien, doe je alle
vier de vingers in het elastiek en maak je snel een vuist van je hand. (fig. 2)

Dan laat je je hand (vuist) alleen nog maar aan de voorkant zien.
(fig. 3)

Spreek een goochelspreuk uit en blaas over je hand.

Als je dan je hand opendoet “springt” het elastiekje ineens
naar je ringvinger en pink. Succes!!
Als je het filmpje nog eens wilt zien, kijk dan op http://schoolgoochelaar.nl/goocheltrucleren

De woorden hieronder hebben allemaal met een goochelaar
te maken. De letters zijn alleen helemaal door elkaar
gehusseld. Weet jij wat er moet komen te staan?
Staat er een cijfer onder een letter? Zet dan die letter in de
zoekzin. Wat lees je daar?

John Negenkerken leert je deze goocheltruc.

Zoekzin:
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Het konijn moet naar de hoge hoed.
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De geheimzinnige paperclips.






Neem een strook papier. Niet te dun. Een bankbiljet kan ook.
Schuif de twee losse paperclips op het papier, zoals je op de tekening kunt zien.
De toeschouwers hebben gezien, dat de paperclips los van elkaar zijn,
want je hebt ze één voor één op het papier geschoven.
Pak de beide uiteinden van het papier. Zeg een goochelspreuk en
trek je handen uit elkaar.
De paperclips “springen” van de strook af en zijn op een geheimzinnige
manier ineens aan elkaar gehaakt.

“Goochelen met getallen”
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Zoek de weg door het doolhof. Als je het goed doet lees je een zin over leren goochelen.
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De snelle knoop met 1 hand.








Neem een stuk goocheltouw van ongeveer 1 meter.
Begin met je hand open en laat het touw hangen over de rug en de palm van je hand en houdt het
touw losjes vast tussen je duim en wijsvinger.
Doe je hand met een kleine draai naar beneden. Het stuk touw dat over de rug van je hand lag
“zwaait” over het ander stuk heen. “Grijp” het stuk tussen je wijs- en middelvinger.
Houdt nu het stukje touw tussen je wijs- en middelvinger goed vast en laat de lus van je hand
afglijden.
Op hetzelfde moment dat de lus eraf glijdt, doe je je hand omhoog.
Er zit ineens een knoop in het touw en niemand die het begrijpt.
Deze truc is niet zo makkelijk als hij lijkt en zul je dus veel moeten oefenen, zodat het één
vloeiende beweging wordt.

Maak van de letterblokken weer
een goede zin. Na elk woord komt
er eerst een leeg vakje.
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Kun jij de juiste weg door deze super-doolhof/goochelhoed vinden? Dat is nog niet zo gemakkelijk.
Maar het is net als leren goochelen. Proberen, proberen, en niet opgeven. Er is echt een weg!
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Probeer de goochelhoed na te tekenen in het grote vak.
Doe het eerst dun met potlood, dan kun je nog gummen.
Ben je klaar? Kleur dan jouw tekening mooi in.
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Voorbereiding:
Print het kwartet enkelzijdig uit op stevig papier.
Laat eventueel de afbeeldingen op de kwartetten eerst kleuren.
Plak de vellen op gekleurd knutselpapier.
Lamineer de vellen.
Knip de kaarten uit. Er zijn 10 kwartetten, dus 40 kaarten.

Spelregels:
Schud de kaarten en geef iedere speler 6 kaarten.
Leg de rest van de stapel ondersteboven in het midden.
De speler links van de deler begint met het vragen van een kaart aan een medespeler.
Heeft deze de gevraagde kaart dan geeft hij deze af aan de speler die aan de beurt was.
Zelf mag hij/zij een nieuwe kaart trekken van de stapel.
Degene die aan de beurt was gaat verder tot hij/zij “fout” raadt.
De speler mag dan nog wel een kaart van de stapel pakken.
Degene aan wie de laatste kaart gevraagd is mag nu verder.
Speel verder tot alle kaarten van de stapel op zijn en alle kaarten gevraagd zijn.
Wie heeft de meeste kwartetten?

Veel plezier met dit speciale

Goochel-kwartet
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Goochel-kwartet

Goochel-attributen

Goochel-attributen

speelkaarten    balletjes
balletjes

munten

munten

touwtjes

touwtjes

speelkaarten

Goochel-attributen

Goochel-attributen

munten     touwtjes
touwtjes

speelkaarten

speelkaarten

balletjes

balletjes

munten
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Goochel-kwartet

Goochel-dieren

konijn

Goochel-dieren

   duif

duif

tijger

tijger

papegaai

papegaai

konijn

Goochel-dieren

Goochel-dieren

tijger      papegaai
papegaai

konijn

konijn

duif

duif

tijger
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Goochel-kwartet

Goochel-kleding

hoed

Goochel-kleding

   goochelstok

goochelstok

handschoenen

handschoenen

cape

cape

hoed

Goochel-kleding

Goochel-kleding

handschoenen    cape
cape

hoed

hoed

goochelstok

goochelstok

handschoenen
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Goochel-kwartet

Goochel-attributen

ringen

Goochel-attributen

   zakdoekjes

zakdoekjes

dobbelstenen

dobbelstenen

goochelzak

goochelzak

ringen

Goochel-attributen

Goochel-attributen

dobbelstenen   goochelzak
goochelzak

ringen

ringen

zakdoekjes

zakdoekjes

dobbelstenen
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Goochel-kwartet

Beroemde NL goochelaars

Fred Kaps

Beroemde NL goochelaars

   Christian Farla

Christian Farla

Hans Kazàn

Hans Kazàn

Hans Klok

Hans Klok

Fred Kaps

Beroemde NL goochelaars

Beroemde NL goochelaars

Hans Kazàn   Hans Klok
Hans Klok

Fred Kaps

Fred Kaps

Christian Farla

Christian Farla

Hans Kazàn
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Goochel-kwartet

Beroemde goochelaars

Beroemde goochelaars

Harry Houdini    Tommy Cooper
Tommy Cooper

David Copperfield

David Copperfield

Siegfried & Roy

Siegfried & Roy

Harry Houdini

Beroemde goochelaars

Beroemde goochelaars

David Copperfield  Siegfried & Roy
Siegfried & Roy

Harry Houdini

Harry Houdini

Tommy Cooper

Tommy Cooper

David Copperfield
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Goochel-kwartet

Goochel-spreuken

Goochel-spreuken

Hocus Pocus    Sim Sala Bim
Sim Sala Bim

Abracadabra

Abracadabra

Sesam open u

Sesam open u

Hocus Pocus

Goochel-spreuken

Goochel-spreuken

Abracadabra
   Sesam open u
Sesam open u

Hocus Pocus

Hocus Pocus

Sim Sala Bim

Sim Sala Bim

Abracadabra
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Goochel-kwartet

Goochel-podium

theater

Goochel-podium

   circustent

circustent

feestzaal

feestzaal

schooltoneel

schooltoneel

theater

Goochel-podium

Goochel-podium

feestzaal    schooltoneel
schooltoneel

theater

theater

circustent

circustent

feestzaal
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Goochel-kwartet

Uit de hoed …

konijn

Uit de hoed …

   duif

duif

sterren

sterren

speelkaarten

speelkaarten

konijn

Uit de hoed …

Uit de hoed …

sterren     speelkaarten
speelkaarten

konijn

konijn

duif

duif

sterren
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Goochel-kwartet

Goochel-stok

normaal

Goochel-stok

   regenboog

regenboog

krom

krom

gebroken

gebroken

normaal

Goochel-stok

Goochel-stok

krom      gebroken
gebroken

normaal

normaal

regenboog

regenboog

krom
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Woordzoeker (blz. 5)

Puzzel (blz. 8)
woorden: konijn - optreden - goochelaar speelkaart - goochelstok - vingervlugheid
zoekzin: John Negenkerken

Doolhof (blz. 9)

Sudoku (blz. 10)

Verborgen zin (blz. 11)
Als je een goocheltruc goed onder de
knie wilt krijgen zul je veel moeten
oefenen voor de spiegel op je
vingervlugheid.
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Puzzel (blz. 12)
Goochelaars bedenken hun trucs vaak zelf maar
deze zijn ook te koop in speciale goochelwinkels.

Superdoolhof (blz. 13)

Woordzoeker online:
http://www.teachers-direct.co.uk/resources/wordsearches/preview.aspx?puzzle-number=1491482

Voor een fantastische show bij u op school:
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