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Editoriaal
Keep the magic alive!

Coverstory: GER COPPER
Deze zomer is in absolute mineur geëindigd met het onverwacht overlijden van 
Ger Copper: artiest, goochelaar, leraar en vriend. Ger Copper was een wereld-
kampioen maar ook veel meer dan dat. Velen hebben hun carrière of acts aan hem 
te danken en zij die door hem werd begeleid, zijn  intussen grote namen in de 
goochelwereld. Een coverstory zat er al lang aan te komen, maar met spijt in het 
hart en een traan op de wang krijgt Ger Copper die nu...postuum...te laat...maar 
verdiend.  Lees zijn verhaal vanaf pagina 6.

Goochelaars over Ger Copper
Diverse grote namen en vaak hechte vrienden en studenten van Ger aan het woord...

Op de koffi e bij Dick Koornwinder
Zijn meest bekende uitvinding is waarschijnlijk ‘the Koornwinder Kar’, een klein 
rood houten autootje dat stopt bij een vrijwillig gekozen kaart. Het is niet enkel 
één van de lievelingseffecten van Juan Tamariz, tevens is het één van ’s werelds 
meest gekopieerde goocheltrucs. Het boekwerkje ‘some of the many rip offs of the 
Koornwinder Kar’ van auteur Rhet Bryson is er het levende bewijs van. Maar wie 
is de goochelaar achter deze uitvinding? En wie is de man achter de goochelaar? 
De Escamoteur trok naar Amsterdam en zette zich aan een tafeltje gewapend met 
koffi e en een luisterend oor.

Hoe gaan goochelaars om met COVID-19?
Op het moment dat we dit blad opmaken worden de corona-maatregelen opnieuw 
verstrengd in eigen land en de buurlanden aangezien de corona-cijfers overal 
weer de hoogte inschieten. Voor artiesten, entertainers en de ganse evenementen-
sector zijn het sombere en moeilijke tijden en daarom dacht ik dat het interessant 
was om enkele actieve professional te polsen naar hun aanpak, bevindingen en 
oplossingen om deze periode door te komen. 

We kregen meer reacties dan we hadden durven hopen en hebben het magazine 
moeten afronden op 52 pagina’s (!) waardoor jammer genoeg niet alles meekon, 
maar u leest in deze speciale editie interviews met Jo De Rijck, Stefan Pari-
daen, Marc Woods, Peter Vogel, Rob & Emiel, Clown Rocky, Daniel Adrian, 
Christian Farla, Gil Ricardo, August & Zonneschijntje, Kobe Van Herwe-
gen, Papa Chico, Robin Matrix, Sven Hutsebaut, Wally Rocking en Wallie. 

EscamoteurEscamoteurEscamoteurEscamoteurEscamoteurEscamoteurInhoud

Facebook is uit ons dagelijks leven haast niet meer weg te 
denken en ook wij gebruiken dit medium waar het kan. Word 
(gratis) lid van de fanpagina van de Escamoteur en ontdek er 
regelmatig actueel nieuws en fotoverslagen van evenemen-
ten.
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De meningen en standpunten van de
teksten in deze uitgave zijn die van de 
respectievelijke auteurs en worden niet 
noodzakelijk gedeeld door de uitgever.

Niets uit deze uitgave mag - noch geheel,
noch gedeeltelijk - worden overgenomen
zonder voorafgaande toestemming van 

de uitgever.

Op de cover

Afscheid van een groot man, artiest, 
goochelaar, leraar en vriend. Ger Cop-
per was een wereldkampioen maar ook 
veel meer dan dat. Velen hebben hun 
carrière of acts aan hem te danken en zij 
die door hem werd begeleid, zijn  intus-
sen grote namen in de goochelwereld. 
Een coverstory zat er al lang aan te ko-
men, maar met spijt in het hart en een 
traan op de wang krijgt Ger Copper die 
nu...postuum...te laat...maar verdiend. 
Vaarwel maestro. U leest er alles over 

vanaf pag. 6.    
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zonder voorafgaande toestemming van 

de uitgever.

Op de cover

Keep the magic alive  

Corona beheerst ons leven. Ik kan er niet om-
heen. Ik had u graag een ander voorwoord ge-
schreven, maar zeker in onze sector vallen er 
zware klappen. Velen springen er creatief mee 
om, maar de realiteit wordt ons toch hard onder 
de neus gewreven wanneer we zien dat arties-
ten een andere baan (moeten) gaan zoeken en 
heel wat bedrijven en ondernemers in de pro-
blemen geraken. En het einde lijkt voorlopig nog 
niet in zicht...

Mijn vertrouwde drukker heeft het ook niet gered en daarom ben 
ik gaan zoeken naar een alternatief, vandaar dat editie 73 nu 
pas bij u in de bus valt. 

Jammer genoeg nog meer slecht nieuws in deze uitgave...een 
eerbetoon aan Ger Copper. Compleet onverwacht en veel te 
vroeg van ons weggenomen. Op het laatste Dutch Festival of 
Magic nog uitgebreid met hem gesproken en plannen gemaakt 
voor een cover-story...maar dan niet op de manier dat het nu 
moet gebeuren. Wat een groot verlies...U leest er alles over 
vanaf pagina 6.

Verder ben ik voor deze uitgave eens gaan horen hoe de goo-
chelaars omgaan met deze moeilijke omstandigheden: wat voor 
impact heeft het op hun leven? Hoe hebben ze zich aangepast? 
Wat voor tips kunnen ze geven? Een heleboel interviews met 
uiteenlopende maar leerzame resultaten en antwoorden. 

Kobe Van Herwegen heeft ook een boeiend interview gedaan 
met Dick Koornwinder. Een plezier om te lezen! 

Wat lezingen betreft heb ik voor het najaar jammer genoeg de 
handdoek in de ring moeten gooien gezien de moeilijke omstan-
digheden. Maar ik blijf positief en hoopvol naar volgend jaar toe. 

Maar wat de Escamoteur zélf betreft ga ik vanaf volgende editie 
het ganse corona-verhaal wat achterwege laten en terug positief 
kijken naar de toekomst toe. Alle online initiatieven zijn knap en 
goed bedoeld, maar “nothing beats the real thing”. Ik ben er dan 
ook van overtuigd dat we op een dag weer meer live kunnen 
gaan optreden in plaats van voor de camera. 

Virtueel of live, we hebben in elk geval leuke effecten nodig. 
Daarom wordt de eindejaarseditie er eentje boordevol reviews 
van effecten en apps en leuke tips en routines om de feestdagen 
magisch te laten verlopen. 

Want het virus kan onze optredens wel een tijd in de kiem smo-
ren, maar niet onze passie voor magie, onze creativiteit, ons 
enthousiasme en ons optimisme! Ik kijk uit naar de dag dat we 
kunnen ‘terugkijken’ op deze sombere periode, maar kijk vooral 
vooruit naar het moment dat we elkaar weer kunnen zien, de 
hand drukken en samen zijn! Maar intussen...we keep the magic 
alive!

Gunther



Coverstory

Ger Copper Ger Copper 
(1953 – 2020)(1953 – 2020)



Half augustus kwam ik terug 
thuis van een rustige, veilig en 
fantastische vakantie aan het 
Gardameer. Alles was als van-
ouds...behalve de meester...die 
was niet meer. In het buitenland 
werd ik op de hoogte gebracht 
dat Ger Copper - wereldkampi-
oen, leraar, coach, vriend, held 
en meester – was overleden. 
Bizar. Want van sommige zaken 
en mensen denk je dat ze er al-
tijd zullen zijn...zo ook Ger. Maar 
niets is minder waar. Veel te 
vroeg - op amper 67 - hebben we 
afscheid moeten nemen. Enige 
tijd terug had ik nog afgesproken 
om hem dit najaar op de cover te 
zetten met een uitgebreid inter-
view en lifetime story… Hij staat 
nu op de cover...maar niet zoals 
ik het bedoeld had. 

Op 7 augustus overleed hij… 
Ger Copper. Zijn echte naam 
was Gerrit Kopper, geboren op 
21 juli 1953 en veel te vroeg 
van ons weggenomen. Tijdens 
een lezing in Zuid-Afrika liep hij 
de legionellabacterie op en die 
werd hem fataal op amper 67-ja-
rige leeftijd. 

Met zijn heengaan verdwijnt ook 
de laatste telg van de legendari-
sche Dutch school of magicians 
(met Fred Kaps, Henk Verme-
ijden, Tonny van Dommelen, Ri-
chard Ross en Tommy Wonder). 
Een generatie van Nederlandse 
goochelaars die de magische 
wereld zoveel heeft geschonken 
en het FISM heeft gedomineerd 
in de jaren ’60 en ’70 met ele-
gante en stijlvolle manipulatieve 
stage-acts.  

Ger begon te goochelen op zijn 
vijftiende in zijn geboortestad 
Assendelft. Hij bezocht vaak de 
goochelwinkel “Cortini” in Am-
sterdam, waar Richard Ross 
werkte als demonstrateur tus-
sen 1967 en 1970. Richard be-
gon Ger les te geven en dat was 
meteen het startschot van een 
levenslange vriendschap. Op 
zijn zestiende won Ger al voor 

de eerste keer de Neder-
landse goochelkampioen-
schappen en later won hij 
de Grand Prix nog eens 
twee keer.

In 1978 trad hij een jaar 
lang op op Broadway in 
“The Incredible World of 
Magic & Illusion,” met Ri-
chiardi. Richiardi hielp Ger 
trouwens bij de keuze van 
muziek voor zijn act waar-
mee hij in 1979 de Grand 
Prix won op het FISM in 
Brussel. In 1977 en 1982 
werd Ger uitgeroepen tot 
“Visiting Magician of the 
Year” door het Magic Cas-
tle in Hollywood, dat hem 
in 2017 ook het prestigieuze 
AMA Master Fellowship toebe-
deelde. 

In de jaren ’90 ontmoette Ger 
zijn levenspartner en grote lief-
de choreograaf Roland Martis. 
Samen werkten ze aan diverse 
shows in prestigieuze Spaanse 
nachtclubs maar zodra ze weer 
in Nederland waren, gingen 
ze van start met Ger Copper’s 
Black and Light Company en 
werden dé referentie op het vlak 
van Black Art in Europa. Ze pro-
duceerden shows voor diverse 
themaparken en de dinner show 
Studio21. Dankzij Richard Ross 
kregen ze in 2000 zelfs de eer 
om het FISM congres te openen.  

Ger was bovendien iemand die 
geregeld voor het Nederlands 
Koningshuis mocht optreden en 
trad ook wereldwijd op in diverse 
televisieshows. In de jaren ’60 
begon hij een samenwerking 
met Hanky Panky, de bekende 
fabrikant van goocheldozen, en 
die samenwerking duurde meer 
dan een halve eeuw lang. 

Al zeer vroeg in zijn carrière ver-
diende Ger een lidmaatschap 
in de exclusieve all-star magic 
club “Hands Down,” met onder 
meer Fred Kaps, Ted Biet, Eric 
Warlicht en Dick Koornwinder. In 

2008 richtte Ger Copper zijn ei-
gen goochelschool op, de Dutch 
School of Magic (DSOM). Niels 
Houtepen was Ger’s allereerste 
student en na Niels begonnen 
Ger en Roland diverse jaren 
Hans Klok te regisseren. Daarna 
volgden ook nog bekende na-
men als Marcel Kalisvaart, Dion, 
Niek Takens, Miki Dark, Niels 
Duinker, Rafael Scholten en Alf-
redo Lorenzo.

Maar Ger Copper was een in-
spiratie voor heel wat gooche-
laars over gans de wereld. Hij 
was een intieme vriend van Ri-
chard en Véronique Ross, Tom 
Mullica, Jay Scott Berry en Vito 
Lupo. Na het overlijden van Ri-
chard Ross, hielp Ger Véronique 
enorm om het Magic Art Center 
draaiend te houden.

Ger is een fenomeen in de goo-
chelwereld en zal niet snel ver-
geten worden. Zijn nalatenschap 
en liefde voor magie zal  verder 
leven in de talrijke acts die hij 
coachte. Ger laat zijn levens-
partner Roland Martis achter, 
zijn familie en een groep studen-
ten waar hij erg trots op was. 

Vanwege de corona-pandemie 
werd er in Nederland in intieme 
kring afscheid genomen van 
Ger, met enkel naaste familie en 
vrienden. 
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Niels Houtepen, die zijn eerste 
leerling was, heeft als eerbe-
toon bij het afscheid nog en-
kele pakkende woorden voor-
gedragen:

Lieve vriend,

Zoveel uren, zoveel woorden, 
Zoveel dagen, zo vaak jouw lach. 
Jouw gedachtes en ideeën 
Zo vaak hoe jij het net even anders 
zag. 

Zo vaak begrepen 
Zo vaak ook niet 
Zo vaak geschreven
Heel soms zelfs een lied. 

Je sprak je talen 
Maar bovenal sprak heel vaak voor-
al jouw hart. 
Soms scherp in overtuiging 
En soms ook wat verward. 

Meestal filosoferend in de keuken 
Aan de tafel waar jij het liefste zat.
Meestal goede ideeën 
Zoveel kennis die je bezat. 

Altijd bereid om te helpen
Altijd meesters oog. 
Altijd veel gelachen 
Soms hielden we het niet droog. 

Altijd een vriend, een coach, mees-
ter in illusie, 
Zelden met iemand ruzie. 
Een denker en een doener 
En meer dan eens de verzoener. 

Geliefd over de gehele wereld 
Maar het gelukkigst in Assendelft. 
Je hebt zoveel gegeven 
En als het aan jou lag was je pas op 
de helft. 

Het lot had een ander plan 
En toch is jouw laatste hoofdstuk 
niet geschreven. 
Want jouw gedachtengoed zal in 
vele 
van ons verder leven. 

Rokend op de bank 
Was je creatief vaak op je best 
Soms kritisch door de telefoon 
Mijn dag meer dan eens verpest. 

Voor jouw goedkeuring vaak ge-
streden 
En die kwam slechts wanneer te-
recht 
Het maakte een compliment van jou 
waardevol 
Het was altijd echt. 

Jouw woorden 
waren altijd van betekenis 
De stilte laat nu ruimte 
voor een groot gemis.

Had je nog veel willen vragen 
Was nog lang niet uitgepraat.
Maar ben dankbaar voor wat is ge-
zegd 
En voor alle herinneringen die jij 
achterlaat. 

Vrije geest, tovenaar, mentor, 
vriend, inspirator, dromer en filo-
soof...
We meet again dat is wat ik geloof.

Bedankt voor alles en nog veel meer

Bedankt voor 
alles en nog 

veel meer

Niels
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Goochelaars over Ger Copper
Jeff McBride (goochellegende)
Ger Copper gaf één van de allereerste lezingen die ik ooit bij-
woonde op Tannens Jubilee in New York in de vroege jaren ‘70! 
Hij was een absolute ster! Ger gaf echt het beste van zijn routi-
nes prijs in zijn lezing. Ik vertoon nog steeds zijn kaart en munt 
routine op exact dezelf-de manier zoals hij mij het toen heeft 
aangeleerd. Jaren later was Ger de openingsact voor the gre-
at Richiardi. Richiardi lag aan de basis van een mooie vriend-
schap. Hij vroeg zich af waarom die jonge goochelaar - ik 
dus - 3 tot 4 keer per week naar de voorstelling kwam kijken. 
Uiteindelijk liet hij mij gratis komen kijken, zo vaak ik wou. De 
reden waarom ik steeds terugkwam was om die schitterende 
manipulator Ger Copper aan het werk te zien. Na de show bleef 
ik altijd wachten in het publiek en dan liet Ger me backstage elk 
detail van zijn materiaal zien. De meeste professionals zouden dit niet 
doen bij een beginnend goochelaar. Maar dat getuigt hoe oprecht vrien-
delijk en open deze fantastische man was. Het was ongelofelijk! Hij deelde met mij alle 
kleine details en kneepjes van het vak die hij geleerd had van zijn eigen grote meesters zoals Fred Kaps 
en Henk Vermeyden... Tot op de dag van vandaag is zijn vrijgevigheid en sympathie mij erg bijgebleven 
en ik probeer deze filosofie ook over te brengen op onze eigen studenten. Hij was een meester leraar in 
hart en ziel. Hij laat de wereld achter met sterke magie, onvergetelijk lesmateriaal en enkele bij-zonder 
getalenteerde studenten. 

Hans Klok (Fastest Magician on the Planet)
Ger Copper werd wereldkampioen in 1979 met zijn kaarsenact. Hij had daar 

jarenlang aan gewerkt samen met Henk Vermeyden uit Amsterdam. Die 
was een meester in het produce-ren van thema-acts, wat op dat mo-

ment een echte trend was. Zo ontwikkelde hij een act voor Al Pres-
ton and Vallery waarbij overall goudvissen vandaan bleven komen. 
Voor Cornél and Monique bedacht hij dan weer een act waarbij 
honderden zijden doekjes tevoorschijn kwamen uit een kleine 
koker. Al deze acts werden prijswinnende nummers op diverse 
FISM congressen. Vermeyden reisde ook vaak naar de USA 
en bracht dan nieuwe effecten mee die hij daar gezien had op 
congressen. Zo introduceerde hij aan Fred Kaps bijvoorbeeld de 

metalen wandelstokken die later een belangrijk element werden 
in zijn act. Voor Ger Cop-per waren het de kaarsen. Een moeilijke 

manipulatie-act met als climax de verschijning van vier massieve 
en brandende kandelaars, wat bijzonder spectaculair was. Hij had er 

een haat-liefde verhouding mee, om de doodeenvoudige reden dat hij 
er vaak letterlijk zijn vin-gers bij verbrandde. In de late Jaren ’70 regelde 

Vermeyden een contract voor Ger Copper met de legendarische illusionist Ri-
chiardi (Peru) om op te treden op Broadway in New York. Richiardi had een waanzinnig gevoel voor 
drama en muziek. Hij was ook coach wanneer het aankwam op het bedenken van aangepaste muziek 
bij de acts van andere artiesten. Richiar-di zorgde dan ook voor de muziek van Ger. Na maanden optre-
den met deze ongelofelijke meester van de illusie, vertrok Ger naar het FISM in Brussel in 1979. Daar 
won hij de presti-gieuze Grand Prix en werd zijn droom realiteit.

Ger begon op te treden in een tijdperk dat het nightclub circuit aan het uitdoven was. Geluk-kig was hij 
in staat om zich ook te manifesteren als een fantastisch close-up goochelaar, naast zijn schitterende 
manipulatie act. Ger was ook een graag geziene gast op heel wat festiviteiten van de Nederlandse 
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Koninklijke familie. Midden Jaren ’80 begon hij zich ook te focussen op het grotere illusiewerk en zo 
ontmoette hij zijn liefde en levenspartner, danser en choreograaf Roland Martis. Samen boekten ze heel 
wat successen, vooral in Spanje. Na heel wat internationale opdrachten besloten Ger en Roland terug 
te keren naar Nederland en zich toe te leggen op hun Black Light Theater. Dit type illusionisme was 
ideaal voor heel wat lucratieve bedrijfsopdrachten in de economische ‘boom’ in de jaren ’90. Maar het 
duo begon ook coaching te verzorgen en als producent op te treden voor andere goochelaars en illusi-
onisten. Ook al kende ik Ger van kindsbeen af, het was pas op dat moment dat we be-gonnen samen 
te werken en dat onze vriendschap hechter werd.  

Op dat moment in mijn carrier wou ik ook weer wat meer manipulatie toevoegen aan mijn illusieshow en 
daar was ik dus in goede handen bij Ger en Roland. Ger hield van de techni-sche kant van het vak en 
Roland stond klaar met muziek en choreografi e.  Ik was één van hun eerste leerlingen en velen volgden 
nog. Ik denk dankbaar terug aan deze tijd en alle dis-cussies aan Ger’s keukentafel. Ger had ook heel 
wat wijze gezegdes en mijn favoriet was: “Als je dagelijks optreedt, dan sta je stil!” Ik weet uiteindelijk 
wat hij bedoelde. Wanneer je op tournee bent en dagelijks optreedt, dan zal je artistiek niet veel voor-
uitgang meer boe-ken, aangezien je routinematig de zaken vertoont die je al kent en kunt. Je hebt geen 
tijd om nieuwe dingen te bedenken en uit te proberen. En de meester had gelijk. Ik ben erg dank-baar 
voor zijn wijze raad en ongebreideld enthousiasme. We zullen hem erg hard missen, ik doe dat nu al.  

Vito Lupo (FISM eersteprijswinnaar 1979) en goede vriend 
van Ger Copper
Ik herinner me nog dat ik als tiener – opgroeiend in Long Island, New York, in de Jaren ’70 – in het 
Genii magazine las over een wereldkampioenschap dat elke drie jaar werd gehouden in Europa. Meer 
specifi ek herinner ik me de lijst van Nederlandse goochelaars die geschie-denis hadden geschreven 
door bijzonder hoog te scoren met innovatieve, baanbrekende ma-nipulatieacts. Op dat moment kon ik 
niet vermoeden dat ik ooit naar Nederland zou reizen en deelnemen aan de FISM Grand Prix of Magic 
in 1979 met één van Nederlands beste deelnemers, Ger Copper. Het begon in 1978 toen ik het geluk 
had het podium te delen met Ger in de Village Gate night club in New York City. Niet veel later traden 
we samen op in de Incredible World of Magic and Illusion show met Richiardi.
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Het was daar in NYC waar Ger’s invloed, vriendelijkheid en broederschap de 
basis vormden voor een hechte vriendschap. Ik voel me nauw verbon-

den met Ger en zijn ganse familie. Toen ik mijn eerste stappen zette 
om op te treden in Europa, was mijn eerste stop Assen-delft, waar 

Ger en ik onze acts in zijn auto laadden en samen naar Brussel 
reden voor het FISM van ‘79. (Ik snap nog steeds niet hoe we 
alles in die tweedeurs Opel hebben gekre-gen). 

Van die tijd af tot enkele weken geleden hadden Ger en ik re-
gelmatig contact. Hij was mijn eerste en enige ‘penvriend’. Hij 
en ik wisselden jarenlang handgeschreven brieven uit, tot de 
opkomst van e-mail.  Ik was altijd onder de indruk van zijn mooi 

handschrift en zijn liefde voor magie en de magie van het leven. 
En zoals ‘voeding’ voor de geest, vond dit alles zijn oorsprong 

aan Ger’s bekende keukentafel. Ik zal de eindeloze gesprekken 
missen over magie en het leven en de magie van het leven.  Het 

was een eer om met Ger het podium en zijn keukentafel te delen…een 
fantastische kampioen en vriend…we zullen hem missen. 

Miki Dark – Mike Walther (finalist America’s got Talent, 
The Champions) 
Ik ken Ger al haast heel mijn leven, maar écht persoonlijk eigenlijk pas de laatste dertien jaar. Als kind 
zag ik hem al graag optreden op de Nederlandse nationale televisie. Ik was er altijd door begeesterd. Ik 
herinner me levendig zijn zwart-wit kostuum dat hij droeg tijdens zijn snowstorm routine. En dan plots…
veranderde de kleur van zijn kostuum…maar meteen ook van zijn haar en de complete achtergrond en 
set. 

In 2007 ontmoette ik Ger in levenden lijve op een goochelcongres dichtbij Amsterdam en mijn leven 
werd vanaf dat moment een ware rollercoaster. Een hechte vriendschap werd 
bekroond met magic awards en een internationale tv-show. In 2009 startte 
Ger de Dutch School of Magic en ik begon lessen te volgen. Na een 
tijdje vroeg Ger of ik hem wou helpen les te geven omdat hij vond 
dat ik unieke ideeën had en een aparte kijk op magie. Samen met 
Niek Takens bracht ik úren door aan die befaamde keukentafel 
waar zoveel wereldacts van grote artiesten werden geboren: 
Hans Klok, Dion, Marcel Kalisvaart, Niels Duinker, Niek Takens, 
enz. en talloze ideeën het levenslicht zagen. Een schitterende 
herinnering die me te binnen schiet van Ger was het moment 
dat Niek en ik met een super idee op de proppen kwamen. Ger 
genoot ervan met tranen in zijn ogen. Hij was zo zot van magie. 
In 2019 be-dacht ik het alter-ego Miki Dark. Het succes van dit 
podiumpersonage was niet enkel een zege voor mij, maar voor 
Ger ook een beloning voor alle jaren hard werken en onze nauwe 
vriendschap.  Zonder Ger had er gewoon geen Miki geweest en had 
ik nooit de professionele goochelaar kunnen worden die ik vandaag 
ben. Bedankt Ger, voor alles.  

Niek Takens over zijn coach Ger Copper
Ik ontmoette Ger voor de allereerste keer lang geleden in 2009 tijdens de eerste bijeen-komst van Ger’s 
nieuwe goochelschool, de “Dutch School of Magic.” Ger leerde me de basis van manipulatietechnieken 
en de afgelopen 10 jaar won ik diverse prijzen en mocht ik we-reldwijd optredens verzorgen dankzij zijn 
hulp en inzicht. Ik ken werkelijk niemand met een passie voor magie groter dan die van Ger.  Met meer 
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dan 40 jaar kennis en ervaring had Ger een waanzinnig goed zicht op de acts die 
hij coachte. Hij slaagde erin om de aandacht te vestigen op details die ande-

ren over het hoofd zagen. Zijn grote sterkte was dat hij altijd oprecht zijn 
mening gaf…en ik luisterde dan aandachtig en vertrouwde erop. Met 

Ger’s hulp ontwikkelde ik een act die me naar Las Vegas bracht, Pe-
king en nog heel wat toplocaties daartussen. Als FISM Grand Prix 
Winnaar wist Ger beter dan wie ook wat erbij komt kijken om een act 
van wereldniveau te ontwikkelen, en hij was blij zijn ervaringen op 
dat vlak met me te delen. Telkens ik wat nieuws bedacht, was Ger 
de eerste die ik het liet zien en hij gaf me steeds waardevolle tips ter 
verbetering of extra ideetjes. Samen met Mike Walther (Ger’s beste 
vriend en rechterhand) vormden we een mini mastermind groepje 

dat weke-lijks samenkwam. We hebben samen op het podium ge-
staan, gereisd, gelachen, soms een traan weggepinkt, maar bovenal 

een vriendschap ontwikkeld die ik voor geen geld ter we-reld had willen 
missen. Bedankt Ger, voor alles dat je voor me hebt betekend en voor 

zovele anderen. 

Alfredo Lorenzo (prijswinnend illusionist en manipulator)
10 jaar geleden - op 8-jarige leeftijd - ben ik voor de eerste keer in contact g e -
komen met Ger Copper. Vanaf die tijd heeft hij mij 10 jaar lang onafge-
broken de fijne kneepjes van de manipulatiekunst geleerd. Gedu-
rende deze tijd heb ik hem leren kennen als een zeer bijzon-der 
mens. Hij had veel wijsheid en leefde voor zijn goochelpassie.  
Werkelijk alles draaide om ‘Magic’.  Hoe bescheiden hij in het 
leven ook was, ook voor zichzelf, op het gebied van Magic 
was Ger een absolute perfectionist. Hij had zoveel kennis 
en ervaring en had zoveel meegemaakt in het leven, maar 
wilde toch altijd op de achtergrond blijven. Op de Neder-
landse Goochelgeschiedenis was hij trots.

De act die Ger en ik samen hebben gecreëerd heeft me in de 
afgelopen jaren mooie prijzen en awards opgeleverd tot zelfs 
de GRAND PRIX, in zowel binnen-, als buitenland. Zonder Ger 
had ik dit nooit kunnen bereiken. Ik zal altijd de momenten blijven 
koesteren dat Ger mij deze vele jaren de manipulatiekunst heeft ge-
leerd. Ger, ik zal je missen.
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Zijn meest bekende uitvinding is waarschijnlijk 
‘the Koornwinder Kar’, een klein rood houten 
autootje dat stopt bij een vrijwillig gekozen 
kaart. Het is niet enkel één van de lievelingsef-
fecten van Juan Tamariz, tevens is het één van 
’s werelds meest gekopieerde goocheltrucs. 
Het boekwerkje ‘some of the many rip offs of 
the Koornwinder Kar’ van auteur Rhet Bryson 
is er het levende bewijs van. Maar wie is de 
goochelaar achter deze uitvinding? En wie is 
de man achter de goochelaar? De Escamoteur 
trok naar Amsterdam en zette zich aan een tafel-
tje gewapend met koffi e en een luisterend oor.

Dick Koornwinder werd geboren op 8 februari 
1947 te Rotterdam. Op een kindernamiddag ge-
organiseerd door een plaatselijke zuivelhandelaar 
ziet de jonge Dick voor het eerst een goochelaar 
aan het werk. Op latere leeftijd kan hij nog per-
fect voor de geest halen hoe er doekjes van kleur 

veranderden en er een routine werd vertoond met 
gouden Linking Rings. 

“Waarschijnlijk was de goochelaar Willy Albert, 
maar het is inmiddels zolang geleden dat ik dat 
niet meer helemaal zeker weet”. 

Voor de jonge Dick staan goocheltrucs gelijk aan 
creatieve uitdagingen die hij niet enkel koste wat 
het kost wil oplossen, maar ook zelf wil creëren. 

Dick KoornwinderDick KoornwinderDick Koornwinder
Op de koffi e bij

Interviews in tijden van Corona

De originele 
Koornwinder car
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“Vandaag de dag moet ik de effecten die ik in mijn 
hoofd verzin zelfs niet meer maken, het bedenken 
ervan op zich geeft me reeds de nodige voldoe-
ning.”

In zijn zoektocht om zich bij te scholen, komt hij 
in contact met de Nederlandse goochelaar Bob 
Driebeek die ook in Rotterdam woonachtig is. “Oh 
wat was dat een grappige man, geweldig hoe hij 
teksten kon schrijven.” Onder de naam Aenigma 
heeft Bob zich inmiddels opgewerkt tot een auto-
riteit binnen zijn vakgebied met o.a. de Grand Prix 
1953 te Rotterdam op zijn palmares. Niet enkel 
staat hij bekend om zijn originele routines, maar 
tevens om zijn presentaties die met de nodige hu-
mor zijn aangedikt. “Hij was ook een geweldige 
knutselaar die ontzettend mooie zaken kon ma-
ken. Wist je trouwens dat er een Duits boek van 
hem op de markt is met daarin zijn beste uitvindin-
gen? Aenigmas Rätsel!” De twee zielsverwanten 
kunnen het snel goed met elkaar vinden. Wanneer 
Dick omstreeks 1965 scheikunde gaat studeren 
aan de Rijksuniversiteit in Utrecht, brengt Bob 
hem in contact met een jeugdvriend van hem die 
in dezelfde stad woont: Fred Kaps. Al snel is Dick 
bij de drievoudig wereldkampioen kind aan huis 
en voorzien ze de jonge student af en toe van de 
broodnodige warme maaltijd. “De knapste eigen-
schap van Fred Kaps? Zonder twijfel zijn enorme 
passie voor zijn vak. Hij deed er alles voor en had 
er alles voor over”.

De vriendschap tussen de drievoudig wereldkam-
pioen en de jonge student groeit intens doorheen 
de jaren. Dick komt er op regelmatige basis over 

de vloer, ontleent boeken 
uit Kaps ’s bibliotheek en 
wordt telkens door de we-
reldkampioen uitgenodigd 
wanneer internationaal 
goochelgezelschap zoals 
o.a. Slydini or Ricky Jay 
hem een bezoek komt 
brengen. Hierdoor staat 
Dick vandaag de dag be-
kend als dé expert over al 
hetgeen met Fred Kaps te 
maken heeft. In binnen en 
buitenland, zoals vorige 
jaar op Magic Live in Las 
Vegas, geeft hij lezingen 
over deze grootmeester 
en internationale veiling-
huizen consulteren hem 
wanneer ze materiaal van 
Kaps in handen krijgen. 
Dick is, naast de familie 
van Kaps, de enige au-
toriteit die dit materiaal 

al dan niet aan de grootmeester kan toewijzen. 
In het spoor van zijn goede vriend Fred Kaps zal 
ook Dick uiteindelijk zijn kans wagen op het we-
reldkampioenschap van 1970 in Amsterdam. Bin-
nen de categorie ‘Close-up Card’ behaalt hij de 
3de prijs. Het zijn de Italiaanse Tony Binarelli en 
de Spaanse Arturo de Ascanio die met de andere 
podiumplaatsen gaan lopen.

Wanneer hij niet veel later terug aan een concours 
meedoet, dient hij een nieuw effect te verzinnen 
om origineel uit de hoek te komen. “Het oorspron-
kelijke idee was een auto met een zwaailicht, maar 
ik realiseerde me uiteindelijk dat het knapper zou 
zijn mocht de auto kunnen stoppen.” De Koorn-
winder Kar levert hem meteen de eerste prijs voor 
uitvinding - originaliteit op tijdens het congres van 
Valkenburg in 1971. Het effect slaat zo aan dat 
Fred Kaps zijn goede vriend in contact brengt met 
Ken Brooke die een goochelwinkel in Londen uit-
baat. Dankzij hem komt het effect zo snel op de 
markt. “Ik stond erop dat ik eigenhandig de auto’s 
maakte en leverde. Enkel zo kon ik over de kwali-
teit ervan waken”. In badges van 20 stuks worden 
zo reeds jaar en dag eigenhandig deze autootjes 
gemaakt waarvan de teller inmiddels op 2000 
exemplaren staat. Dit aantal had aanzienlijk hoger 
kunnen zijn, mocht het effect niet zo vaak geko-
pieerd zijn geworden. “Tenyo was de eerste pro-
ducent die me persoonlijk om toestemming vroeg 
om het effect op grote schaal te commercialiseren. 
Ze wilden dit uitbrengen in hun populaire reeks 
‘World’s Greatest Magic’. Alleen al het feit dat er 
eindelijk een bedrijf was dat effectief om toestem-

Dick Koornwinder en Juan Tamariz, een 
grote fan van het kleine autootje.
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Mede door die komst van het internet is volgens 
Koornwinder het geheim misschien wel minder be-
langrijk geworden. Dit is immers overal makkelijk 
terug te vinden. Toch moeten we erover waken dat 
de verwondering niet verloren gaat. “Hoewel pre-
sentatie zeer belangrijk is, beoordeelde ik vroeger 
als jurylid elke act in een concours voornamelijk op 
‘de magische ervaring’. Bekijk het als een ruime 
term waar niet enkel techniek, maar ook goochel-
kistjes en illusies in vallen. Als goochelaar moet 
je erin slagen het publiek te betoveren op welke 
wijze dan ook, dit is het belangrijkste van ons vak.”
Vragend achter tips voor beginnende goochelaars 
haalt Koornwinder meteen het belang van boeken 
aan. “Er komen vandaag de dag zoveel nieuwe 
effecten op de markt dat het niet meer te behap-
pen is. Een boek is overzichtelijk en heeft zich ge-
durende de tand des tijds kunnen bewijzen. Kijk 
maar naar Expert Card Technique, de boeken van 
Dai Vernon, Greater Magic of last but certainly not 
least: The Books of Wonder.”

Dick Koornwinder is een bevlogen man met niet 
enkel een groot hart voor de goochelkunst en de 
geschiedenis ervan, maar ook de openheid om 
deze te delen. Wanneer onze beide koffies zijn 
opgedronken, doen we onze mondmaskers terug 
aan en nemen we afscheid met een elleboogstoot. 
Op de valreep nemen we nog snel een selfie die 
Dick enkele uren later bewerkt doorstuurt. De Am-
sterdamse achtergrond heeft hij omgetoverd naar 
een muur Corona flesjes. Een humoristische knip-
oog naar de pandemie die de wereld in zijn greep 
houdt. Terugrijdend naar huis overloop ik tevreden 
ons gesprek en de vele herinneringen die Dick 
aan vroeger ophaalde. “Hoe ze mij moeten herin-
neren? Goh, daar heb ik eigenlijk nog nooit over 
nagedacht. Weet je, de herinnering op zich is voor 
mij meer dan voldoende”.

Kobe Van Herwegen

ming vroeg terwijl er al zoveel kopieën op de markt 
was de aanleiding om met hen in zee te gaan. Tot 
op de dag van vandaag ben ik nog steeds heel 
tevreden over onze samenwerking”. Op de vraag 
hoeveel exemplaren er vandaag de dag reeds van 
de Tenyo versie verkocht zijn antwoordt de gees-
telijke vader met pretoogjes; “Na 50.000 ben ik de 
tel kwijtgeraakt”. Het effect is doorheen de jaren zo 
populair geworden dat Juan Tamariz in zijn boek 
‘The Magic Rainbow’ er maar liefst 4 bladzijden 
aan wijdt.

Wie ooit de kans heeft om met Dick Koornwinder 
aan tafel te zitten mag zich verheugen op een 
hoop verhalen en anekdotes over de grootste 
goochelaars van Nederland. Tony van Domme-
len, Phoa Yan Tiong, Eddy 
Taytelbaum, Tommy Won-
der, Richard Ross, Henk 
Vermeyden behoorden al-
lemaal tot zijn persoonlijke 
vriendenkring. Maar wil dit 
dan zeggen dat het vroeger 
beter was? “Neen dat is niet 
zo, hoewel naar mijn inzicht 
gedurende de jaren ’70 de 
onderlinge contacten tus-
sen de goochelaars op een 
hoogtepunt zaten. Het ver-
enigingsleven floreerde, wat 
later de kop werd ingedrukt 
door o.a. de komst van het 
internet”.

Dick in volle actie tijdens een lezing 
over Fred Kaps op Historie van de 
Magie 2018

De Tenyo versie, waarvan inmiddels meer dan 
50.000 exemplaren verkocht zijn.
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Sven Hutsebaut 
Om te beginnen, hoe gaat het met u? Iedereen 
in uw familiekring gezond en wel?
In mijn directe omgeving zijn er nog geen men-
sen zwaar getroffen door Corona. Een neef en een 
collega waren besmet, maar ze zijn beiden min of 
meer genezen. 

Even voor alle duidelijkheid i.v.m. de regels… 
wat is uw nationaliteit?
Belg 

Leeft u volledig van uw artistieke activiteiten?
Gelukkig niet... Twee jaar geleden was ik erg aan 

Hoe gaan 
goochelaars om 
met de gevolgen van COVID-19

Enkele professionals aan het woord...

Op het moment dat we dit blad opmaken worden de corona-maatregelen opnieuw verstrengd in 
eigen land en de buurlanden aangezien de corona-cijfers overal weer de hoogte inschieten. Voor 
artiesten, entertainers en de ganse evenementensector zijn het sombere en moeilijke tijden en 
daarom dacht ik dat het interessant was om enkele actieve professional te polsen naar hun aan-
pak, bevindingen en oplossingen om deze periode door te komen. Sommigen gingen niet op het 
verzoek in omdat ze intussen al besloten hebben om hun goochelstok in de ruilen voor een andere 
job. Anderen wilden hun ‘aanpak’ liever niet prijsgeven om de concullega’s niet te slim te maken.

Respect voor ieders standpunt maar toch waren er een heleboel bereid om hun aanpak en erva-
ringen wél met ons te delen en dat leest u op de volgende pagina’s. Misschien haalt u er bruikbare 
informatie voor uzelf uit. Bij het lezen en verwerken ervanb hadden we in elk geval veel bewonde-
ring voor de moed, het doorzettingsvermogen en de creativiteit van onze artiesten.  
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het twijfelen om fulltime te gaan...  De combinatie 
hoofdberoep en vele optredens was soms zwaar.  
Gelukkig heb ik toen die stap niet genomen.... 

We zitten halverwege de zomer en de lockdown 
is opgeheven. Bent u alweer aan het optreden 
en zo ja, wat zijn de eerste ervaringen?
Nog niet: ik zie niet goed in hoe ik magie van dicht-
bij straf en veilig kan maken. Veel trucs moeten 
aangepast worden. Vaak moeten straffe stukken 
eruit. De sterkte van close-up is nu juist de nauwe 
interactie. 

Draagt u een mondmasker?
Ik draag veel een mondmasker: al van in het begin 
van de lockdown. Dit is iets klein dat we allemaal 
kunnen doen, waardoor meer vervelende maatre-
gelen kunnen vermeden worden. 

Ontsmet u (alle) materiaal?
Ik heb steeds twee sets materiaal klaar staan (re-
serve materiaal): dan kan ik ze gedurende 3 da-
gen kan laten staan... zo zijn ze terug veilig. 

Hebt u uw programma aangepast aan de om-
standigheden en zo ja, hoe? 
Neen

Hebt u kunnen genieten van steunmaatregelen 
van de overheid en waren die voldoende naar 
uw mening?
Ik vind dat ze onvoldoende zijn voor mijn fulltime 
collega’s. 

Hebt u eventueel een speciale “corona-show” 
verzonnen en wat gebeurt daar dan in?
Neen

Een open vraag die niet hoeft beantwoord te 
worden (enkel indien u dat wenst), maar hoe 
stelt u het fi nancieel? Is het overbrugbaar of 
ziet het er somber uit? Hebt u nog een andere 
bron van inkomsten of hebt u eventueel nog een 
andere activiteit opgestart ter compensatie? 
Ik heb gelukkig een hoofdberoep.  

Past u uw prijzen aan? Verhoging vanwege ex-
tra kosten corona? Verlaging om meer werk 
binnen te halen?
Mijn prijzen houd ik constant (al heb nog maar en-
kele offertes moeten maken, meestal voor 2021...) 

Hoe ziet u de toekomst tegemoet met de huidige 
situatie en recente berichtgeving? Is een tweede 
lockdown voor u overleefbaar?
Ik vrees sterk voor een verdere verslechtering... 
De huidige cijfers zijn niet goed. 

Bent u met vakantie geweest? 
We kennen Merelbeke al perfect ondertussen :-) 

Hebt u sinds de lockdown nog nieuwe effecten 
aangeschaft?
Neen: mijn kasten liggen nog vol :-) 

Wat was uw meest recente aankoop en voldeed 
die aan de verwachtingen?
Een grote monitor en goede bureaustoel voor het 
thuiswerk ... Qua goochelen is het beperkt geble-
ven tot enkele lectures. 

Wat was uw grootste miskoop ooit?
Ik heb nog een reeks ongebruikte effecten liggen. 
Zoals elke goochelaar waarschijnlijk.

Wat deed u met de extra vrije tijd tijdens de 
lockdown?
Leerkracht 2de studiejaar & 3de kleuterklas :-)  
Ik ben ook aan het werk aan een nieuwe slotact. 
Maar deze is niet echt corona-proof.   Hij is dus 
voor na corona... 

Hebt u online lezingen of optredens bekeken / 
gevolgd? Wat vond u daarvan?
Ja, maar onze collega’s hebben niet de nodige er-
varing om een boeiende TV-show te maken...

Hebt u trucs of optredens gepost op sociale me-
dia? 
Neen

Wat vond u van anderen die dat deden? 
Ik heb enkele mooie zien passeren. 

Hebt u contact gehouden met collega’s tijdens 
de periode dat er niet kon worden opgetreden? 
We hebben enkele virtuele vergaderingen gedaan. 

Heeft u tenslotte nog enig advies voor entertai-
ners in deze moeilijke tijden?  
Keep the magic alive! Na de corona verwacht ik 
feesten die lijken op bevrijdingsfeesten....
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Rob & Emiel 
Om te beginnen, hoe gaat het met u? Iedereen 
in uw familiekring gezond en wel?
Bij ons gaat alles gelukkig goed. We hebben he-
laas wel mensen in onze vrienden- en familiekring 
die Corona hebben gehad en zelfs een sterfgeval. 
Heel triest allemaal. 

Even voor alle duidelijkheid i.v.m. de regels… 
wat is uw nationaliteit? 
Wij komen uit Nederland

Leeft u volledig van uw artistieke activiteiten? 
Ja

We zitten halverwege de zomer en de lockdown 
is opgeheven. Bent u alweer aan het optreden 
en zo ja, wat zijn de eerste ervaringen?
Wij (Rob en Emiel) hebben in juni een serie optre-
dens gedaan in een groot theater, max 30 perso-
nen per keer, shows van 45 minuten en 1.15 uur 
en tot 5 shows per dag. Ook hebben we een aantal 
theater diners gedaan in settings tot 100 man, zo-
wel in het theater, als buiten. 

Draagt u een mondmasker?
Nee

Ontsmet u (alle) materiaal? 
Ja

Hebt u uw programma aangepast aan de om-
standigheden en zo ja, hoe? 
We hebben onze shows aangepast zodat er geen 
twijfel over bestaat of alles veilig is. Er worden bij-
voorbeeld géén kaarten meer fysiek gekozen en 
interactie met het publiek is geminimaliseerd.

Zijn er effecten die niet meer kunnen? Effecten 
die plots veel meer aangewezen zijn? 
Zeker! Meerdere effecten kunnen opeens niet 
meer. We hadden een nieuwe illusie gekocht voor 
onze nieuwe theatershow, maar die mag nu niet 
meer. Dat is echt wel zuur. 

Roept u mensen op het podium of indien close-
up, laat u ze zaken signeren en vast-houden? 
We halen nog wel mensen naar het podium, maar 
veel minder. Veel zaken waarvoor je iemand naar 
voren haalt, vinden plaats binnen 1,5 meter, dus 
dat kan opeens niet meer.  We hebben bijvoor-
beeld een moment waarop een bankbiljet wordt 
gevraagd, waarbij we het publiek vragen om dat in 
een houdertje te “clippen”.

Hebt u kunnen genieten van steunmaatregelen 
van de overheid en waren die vol-doende naar 
uw mening? 
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In de eerste 3 maanden was er een tegemoetko-
ming voor ZZP-ers, maar daarna niet meer.

Hebt u eventueel een speciale “corona-show” 
verzonnen en wat gebeurt daar dan in? 
Wij hebben onze shows corona-proof gemaakt. 
Daarbij kijken we per opdracht wat we gaan doen.  
Onze normale A-acts (de acts die we écht heel 
vaak doen) kunnen niet allemaal met de maatre-
gelen. Dus hebben we een aantal acts uit eerdere 
theatershows opgepakt en weer vertoond. Dat is 
ook wel weer leuk, want anders hadden we die 
waarschijnlijk nooit meer gedaan. Dat prikkelt ook 
wel weer. 

Een open vraag die niet hoeft beantwoord wor-
den (enkel indien u dat wenst), maar hoe stelt u 
het fi nancieel? Is het overbrugbaar of ziet het 
er somber uit? Hebt u nog een andere bron van 
inkomsten of hebt u eventueel nog een andere 
activiteit opgestart ter compensatie?  
Op dit moment leven we van onze spaarpot. Die 
hadden we eigenlijk voor andere dingen opge-
bouwd, maar het is nu even niet anders. 

Past u uw prijzen aan? Verhoging vanwege ex-
tra kosten corona? Verlaging om meer werk 
binnen te halen? 
Wij werken veel samen met restaurants en thea-
ters. Daarbij moeten we wel zorgen dat iedereen 
er iets aan overhoudt. Ook de ondernemers. We 
zijn wel genoodzaakt zelf weer wat vaker de tech-
niek te verzorgen en zelf op te bouwen. Dat was 
een luxe die we nu even los moeten laten om het 
wel interessant te kunnen houden. 

Hoe ziet u de toekomst tegemoet met de huidige 
situatie en recente berichtgeving? Is een tweede 
lockdown voor u overleefbaar?
Een tweede lockdown kan wel heel zwaar worden. 
Vooral voor de moraal.  Ik denk niet dat het zo ver 
gaat komen, maar verwacht wel een tweede golf.  
Het ligt aan de intensiteit van de maatregelen en 
hoe de mensen er mee omgaan. Ik snap niet dat 
sommige mensen net doen alsof het allemaal 
voorbij is. Als iedereen zijn eigen ver-antwoorde-
lijkheid pakt en voorzichtig doet, kunnen we de 
tweede golf kleiner hou-den. Sommige mensen 
zijn veel te naïef en denken dat als het publiek 
weer dichter-bij komt, dat zij dat als artiest dan ook 
maar moeten doen. Daarin hebben wij een verant-
woordelijkheid die groter is dan sommige lijken te 
denken. 

Bent u met vakantie geweest? 
Ik ging voor twee weekjes naar familie in Frankrijk 
en Rob was in eigen land weg met de camper.

Hebt u sinds de lockdown nog nieuwe effecten 
aangeschaft? 
Nee, helemaal niets. We hadden vlak daarvoor 
nieuwe acts aangeschaft voor de nieuwe theater-
show.

Wat was uw meest recente aankoop en voldeed 
die aan de verwachtingen?
Dat was de illusie voor onze nieuwe theatershow, 
waarbij het nu onduidelijk is of we die überhaupt 
gaan kunnen doen. 

Wat was uw grootste miskoop ooit?
Een illusie met multiplying stoelen. Die hebben we 
uiteindelijk aan Hans Klok verkocht.

Wat deed u met de extra vrije tijd tijdens de 
lockdown?
Ik ben veel bezig geweest met video-editing en 
het realiseren van webinars en het kijken naar mo-
gelijkheden daarvoor. Verder hebben we veel tijd 
doorgebracht met onze gezinnen. Dat is ook fi jn.

Hebt u online lezingen of optredens bekeken / ge-
volgd? Wat vond u daarvan? 
Nee.

Hebt u trucs of optredens gepost op sociale me-
dia?
Minimaal. 

Wat vond u van anderen die dat deden?
Veel vond ik niet de moeite, omdat het vaak ama-
teuristisch in elkaar was gezet. 
Dat vind ik niet de uitstraling die ons mooie vak (of 
hobby) verdient.

Hebt u contact gehouden met collega’s tijdens 
de periode dat er niet kon worden opgetreden? 
Met een aantal juist meer dan daarvoor. 

Heeft u tenslotte nog enig advies voor entertai-
ners in deze moeilijke tijden?  
Denk niet aan wat niet kan, maar aan wat er wél 
kan. En denk ook aan een op-drachtgever. Hoe 
kun je hem/haar tegemoet komen? Zij zitten ook 
met uitdagingen. Als jij een uitdaging kan vermin-
deren, levert dat mogelijkheden op.

Hebt u zelf nog een opmerking of iets dat u wil 
toevoegen? 
Veel sterkte allemaal, laten we hopen dat we hier 
allemaal sterker uitkomen. 



Jo De Rijck & kip Curry
Om te beginnen, hoe gaat het met u? Iedereen 
in uw familiekring gezond en wel?
Het gaat supergoed hier, dank je wel! Corona 
kwam net op het goede moment, ik was helemaal 
op. Paar maanden van rust hebben de batterijen 
weer opgeladen. Dus nu gezond en wel, opnieuw 
boordevol energie.

Even voor alle duidelijkheid i.v.m. de regels… 
wat is uw nationaliteit? 
Belg

Leeft u volledig van uw artistieke activiteiten? 
Ik leef helemaal van de shows en de gouden eie-
ren van kip Curry.

We zitten halverwege de zomer en de lockdown 
is opgeheven. Bent u alweer aan het optreden 
en zo ja, wat zijn de eerste ervaringen?
Sinds 2 juli speel ik weer 2 keer per week in mijn 
eigen theaterzaal in een park. Het publiek reageert 
exact hetzelfde als vroeger. Voor mezelf is het wel 
anders. Waar ik vroeger wekelijks 10 tot soms 20 
shows deed zijn die 2 nu de enige die ik speel en 
dat is zalig. Misschien wel een verandering die ik 
zo wil houden. 

Draagt u een mondmasker? 
Tot bij het schrijven van dit artikel niet, maar de 
angst is aan het toenemen in België. Daarom ga 
ik de komende tijd wel in de wandelgangen rond-
lopen met eentje aan. Puur om mensen op hun 
gemak te stellen en wat extra krediet te hebben 
wanneer ik het op het podium niet aandoe.

Ontsmet u (alle) materiaal? 
Enkel de paar zaken die toeschouwers aanraken, 

de illusie-assistentes zitten in mijn bubbel en we 
ontsmetten gewoon onze handen voor en na.

Hebt u uw programma aangepast aan de om-
standigheden en zo ja, hoe? 
Er zijn subtiele aanpassingen die je hopelijk niet 
merkt als publiek. Een tekening maken met meer-
dere mensen is even geschrapt en waar vroeger 2 
sterke papa’s een stoel in de lucht moesten hou-
den doet nu 1 papa dat.  

Zijn er effecten die niet meer kunnen? Effecten 
die plots veel meer aangewezen zijn?
Er zat een hele coole illusie in de show (million 
dollar mystery) waarbij kinderen uit de zaal plots 
tevoorschijn komen in de kist. Omdat ze in de gim-
mick opgepropt zitten samen met 2 assistentes 
hebben we die even moeten laten.

Roept u mensen op het podium of indien close-
up, laat u ze zaken signeren en vast-houden? 
Ik haal zowel kinderen als volwassenen op het po-
dium.  Kinderen houden nog steeds zaken vast, al-
leen zijn alle high-fi ves en andere aanrakingen ge-
schrapt. Ik heb 1 moment waarbij ik een duimspits 
in een mouw van een kind steek. Het was te mooi 
om te schrappen. Vlak voor ik het doe ontsmet ik 
overduidelijk nog eens mijn handen, tot hiertoe 
nog geen opmerkingen over gekregen.

Hebt u kunnen genieten van steunmaatregelen 
van de overheid en waren die vol-doende naar 
uw mening? 
Ik heb kunnen genieten van de steunmaatregelen, 
ze dekken lang niet alles maar het helpt. 

Hebt u eventueel een speciale “corona-show” 
verzonnen en wat gebeurt daar dan in? 
Ik had veel ideeën, waarbij de effecten net gaan 
over het niet in de buurt komen van de toeschou-
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wer. (Cards across met spatscherm tussen, pk 
touch, ...). Maar het park waar ik speel wil net géén 
coronareferenties in de shows dus ik heb dat idee 
geparkeerd.

Voor Circus Ronaldo heb ik wel de aanzet gege-
ven naar een “corona-concept” waar-bij toeschou-
wers niet naar de circusvoorstelling komen kijken 
maar in kleine groep-jes door het leven van het 
circus wandelen. 

Een open vraag die niet hoeft beantwoord wor-
den (enkel indien u dat wenst), maar hoe stelt u 
het financieel? Is het overbrugbaar of ziet het 
er somber uit? Hebt u nog een andere bron van 
inkomsten of hebt u eventueel nog een andere 
activiteit opgestart ter compensatie?
De dag van de lockdown ben ik meteen begonnen 
met het uitbouwen van hypnose-therapie, iets wat 
ik al enkele jaren heel sporadisch deed. Financieel 
zijn de reserves sterk geminderd, een 2de lock-
down zou wel eens eng kunnen worden.
  
Past u uw prijzen aan? Verhoging vanwege ex-
tra kosten corona? Verlaging om meer werk 
binnen te halen? 
Ik heb mijn prijzen nog niet aangepast, een cine-
maticket is ook niet duurder of goed-koper gewor-
den. Behalve dat er minder georganiseerd wordt 
is de ticketprijs en de waarde van wat we brengen 
niet veranderd.  

Hoe ziet u de toekomst tegemoet met de huidige 
situatie en recente berichtgeving? Is een tweede 
lockdown voor u overleefbaar? 
De toekomst is altijd rooskleurig in mijn hoofd, ik 
droom liever van grote doelen dan angst te heb-
ben voor wat fout kan gaan. 

Bent u met vakantie geweest? 
Normaal gingen we in Londen de Harry Potter mu-
sical bekijken die boordevol illusies zit, maar dat is 
in het water gevallen.  

Hebt u sinds de lockdown nog nieuwe effecten 
aangeschaft? 
Emotion box en Misled.

Wat was uw meest recente aankoop en voldeed 
die aan de verwachtingen?
De laatste aankoop was Misled, topeffect, heel te-
vreden over.

Wat was uw grootste miskoop ooit?
Een nieuwe zweefillusie... Top concept maar to-
taal nog niet genoeg ontwikkeld om live mee op te 

treden. Had ik de helft betaald of de mogelijkheid 
gekregen om aanpassingen te laten doen waar 
nodig - zonder meerkost - dan had ik het een top-
effect genoemd. 

Wat deed u met de extra vrije tijd tijdens de 
lockdown?
De eerste 2 maand vooral gerust, ik was al jaren 
over mijn limieten aan ‘t gaan en ben enorm dank-
baar dat ik eindelijk heb kunnen bijtanken. Verder 
zoveel mogelijk bezig geweest met nieuwe acts en 
met persoonlijke ontwikkeling.

Hebt u online lezingen of optredens bekeken/
gevolgd? Wat vond u daarvan? 
De eerste lezingen waren een feestje maar algauw 
werd het een overkill en was ik het beu. Er kwam 
gewoon teveel uit, iedereen had hetzelfde idee. 
Dat vertaalde zich ook in extreem lage views, zelfs 
bij line ups van Las Vegas headliners kwam men 
vaak met moeite aan 30 kijkers.

Hebt u trucs of optredens gepost op sociale me-
dia?
Voor de Penn & Teller Fool Us special maakte ik 
een filmpje met kip Curry bij de strijk.  Ik heb een 
effect verzonnen en gedeeld waarbij een geteken-
de kaart ver-schijnt in een flesje ontsmettingsvloei-
stof.

Wat vond u van anderen die dat deden?
Petje af voor alle liefde en hard werk die velen 
hierin hebben gestopt.

Hebt u contact gehouden met collega’s tijdens 
de periode dat er niet kon worden opgetreden? 
Vooral met Sabine Van Diemen, mijn magic coach 
en choreografe voor de parkshows ben ik nauw 
blijven samenwerken aan de nieuwe zomershow. 
De telefoontjes met collega’s deden zeker deugd, 
je voelt hoe iedereen elkaar probeert te steunen, 
heel fijn.

Heeft u tenslotte nog enig advies voor entertai-
ners in deze moeilijke tijden?  
Zet alles in perspectief: zelfs als je maar net rond-
komt en in een kleine kamer zou wonen heb je 
het beter dan de rijkste koningen vroeger. Ook in 
lockdown. Er is ook niks mis met even een ander 
spoor volgen. Als je financieel aan de rand komt 
is er altijd wel ergens werk te vinden en even in 
een andere sector zitten kan enorm inspi-rerend 
werken.

Hebt u zelf nog een opmerking of iets dat u wil 
toevoegen? 
Have fun! En dank je wel voor dit fijne vakblad!



Christian Farla
Om te beginnen, hoe gaat het met u? Iedereen 
in uw familiekring gezond en wel?
Qua gezondheid gelukkig goed. Wel ouders die 
Corona Kanshebbers zijn dus het blijft dubbel, 
maar niemand die ik persoonlijk ken heeft Corona 
gehad of is eraan gestorven.

Even voor alle duidelijkheid i.v.m. de regels… 
wat is uw nationaliteit? 
Bianca Farla - Showgirl of Magic - en ik, wonen 
weer in Nederland na 2 jaar Frankrijk.

Leeft u volledig van uw artistieke activiteiten? 
Naast de internationale optredens ben ik eigenaar 
van EscaperoomCity in Rotterdam. Die moest ook 
3 maanden dicht en is nu gelukkig weer open.

We zitten halverwege de zomer en de lockdown 
is opgeheven. Bent u alweer aan het optreden 
en zo ja, wat zijn de eerste ervaringen?
Ik zou 72 shows in Peru gaan doen deze zomer en 
vanaf half oktober naar een pretpark. Daarnaast 
zijn tientallen shows geannuleerd. Dus dat bete-
kent bijna 6 maanden niet op het podium en dat 
na 8 jaar van het ene naar het andere contract. Ik 
mis het.

Draagt u een mondmasker? 
Nee, ik draag geen mondmasker. Ik vind dat vre-
selijk. Ik hou wel de 1,5 meter afstand.

Ontsmet u (alle) materiaal? 
Alles is ontsmet maar meer voor eigen veiligheid.

Hebt u uw programma aangepast aan de om-
standigheden en zo ja, hoe? 
Nog geen shows gedaan dus geen idee…

Hebt u kunnen genieten van steunmaatregelen 
van de overheid en waren die voldoende naar 
uw mening? 
De overheidssteun is niet voldoende voor de ge-
leden schade. Die paar duizend euro staat niet te-
genover de tonnen verlies die wij hebben geleden.

Hebt u eventueel een speciale “corona-show” 
verzonnen en wat gebeurt daar dan in?   
Ja een leuke outdoor show…Die staat in de plan-
ning.

Een open vraag die niet hoeft beantwoord te 
worden (enkel indien u dat wenst), maar hoe 
stelt u het fi nancieel? Is het overbrugbaar of 
ziet het er somber uit? Hebt u nog een andere 
bron van inkomsten of hebt u eventueel nog een 
andere activiteit opgestart ter compensatie?  
Ik run de Escaperooms nu zelf mee…iets wat 
ik ook leuk vind daar ik ze zelf ontworpen heb. 
Daarnaast ben ik druk met onze nieuwe VR Es-
caperoom.
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Past u uw prijzen aan? Verhoging vanwege ex-
tra kosten corona? Verlaging om meer werk 
binnen te halen? 
Nee gewoon de oude prijzen aangehouden.

Hoe ziet u de toekomst tegemoet met de huidige 
situatie en recente berichtgeving? Is een tweede 
lockdown voor u overleefbaar? 
Een 2de lockdown is echt rampzalig voor de hele 
entertainmentindustrie. Het is voor artiesten nor-
maal al een keihard bestaan en ondanks een 
spaarpot is een 2de lockdown catastrofaal.

Bent u met vakantie geweest? 
Nee, wij zouden naar Florida gaan maar Trump 
hield de grenzen dicht. Dus geen Orlando maar nu 
Costa del Achtertuin.

Hebt u sinds de lockdown nog nieuwe effecten 
aangeschaft? 
Ja...best wel. Maar ook veel geoefend. Ik zou op 
de dag van de Corona bekendmaking een nieuw 
contract voor een show tekenen. Helaas gecan-
celd.

Wat was uw meest recente aankoop en voldeed 
die aan de verwachtingen?
Iets van bij Leo Smetsers…..En ja…die voldoen 
altijd !! Top producten.

Wat was uw grootste miskoop ooit?
Een illusieact van een Franse collega. Bleek niet 
helemaal compleet en reparatie was nog duurder 
dan de aanschaf!

Wat deed u met de extra vrije tijd tijdens de 
lockdown?
Ik heb een compleet nieuw Close up theater ge-
bouwd met mijn team Magic Theater 010. Tevens 
het nieuwe clubhuis van Goochelclub Rotterdam 
per 1 augustus.

Hebt u online lezingen of optredens bekeken / 
gevolgd? Wat vond u daarvan?
Ik heb de online lezing van John Carey bijge-
woond samen met onze Goochelclub. Daarna ook 
zijn nieuwe boek gekocht. Erg leuke lezing.

Hebt u trucs of optredens gepost op sociale me-
dia?
Ik zat 12 weken in het online programma De Rot-
terdamse Ambassade met Dave van der Wal en 
iedere week deed ik 2 à 3 trucs in het programma. 
Daarnaast was ik te gast bij Jamie Allan IMAGI-
CIAN met promotie van mijn shows in Royal Place 
Kirrwiller.

Wat vond u van anderen die dat deden?
Ik heb vaak naar Franz Harary gekeken met bv. 
Kirby van Burch en Kalin & Jinger. Inspirerend…

Hebt u contact gehouden met collega’s tijdens 
de periode dat er niet kon worden opgetreden? 
Iedere 2 weken Zoommeeting met goochelaars 
van onze Goochelclub Rotterdam, waar ik sinds 1 
jaar Voorzitter van ben. Ook iedere week met onze 
jeugdafdeling.
             
Heeft u tenslotte nog enig advies voor entertai-
ners in deze moeilijke tijden?  
Deze Corona kan niet eeuwig duren. Het vaccin is 
in de maak.  Houd de moed erin. Probeer er alles 
aan te doen om te blijven bestaan en blijf oefe-
nen. Na deze periode moet er weer een nieuwe 
periode aanbreken waarin mensen snakken naar 
live entertainment. Dan moeten wij goochelaars er 
weer staan. 

Hebt u zelf nog een opmerking of iets dat u wil 
toevoegen? 
Laten we vooral elkaar helpen, er zijn voor elkaar 
en voor onze families. Keep the Magic alive!
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Gil Ricardo
Om te beginnen, hoe gaat het met u? Iedereen 
in uw familiekring gezond en wel?
Alles in orde, behalve een paar ouderdomskwaal-
tjes.

Even voor alle duidelijkheid i.v.m. de regels… 
wat is uw nationaliteit? 
Ik ben Belg en verwekt in Antwerpen.

Leeft u volledig van uw artistieke activiteiten? 
Als éminence grise intussen niet meer. 

We zitten halverwege de zomer en de lockdown 
is opgeheven. Bent u alweer aan het optreden 
en zo ja, wat zijn de eerste ervaringen?
Als de gelegenheid zich voordoet en alles fysiek 
en mentaal nog in orde is :-) Een programma aan-
passen voor corona en zo weinig mogelijk attribu-
ten laten aanraken door de toeschouwers is vol-
gens mij perfect mogelijk.

Draagt u een mondmasker? 
Nee, enkel op de plaatsen waar dit verplicht is.

Ontsmet u (alle) materiaal? 
Nee, dat is niet nodig aangezien niemand attribu-
ten aanraakt behalve ik zelf.

Hebt u uw programma aangepast aan de om-

standigheden en zo ja, hoe? 
Men kan perfect close-up werken op 1,5 m af-
stand.

Zijn er effecten die niet meer kunnen? Effecten 
die plots veel meer aangewezen zijn?
Er zijn vanzelfsprekend veel effecten die nu niet 
meer kunnen ingevolge het aanraken van het 
materiaal. Maar corona is wat dat betreft voor mij 
geen probleem, genoeg keuze in trucks of routines 
door heel wat jaren ervaring en training.

Roept u mensen op het podium of indien close-
up, laat u ze zaken signeren en vasthouden?
Nee, ik oordeel zelf en bepaal de werkwijze.  

Hebt u kunnen genieten van steunmaatregelen 
van de overheid en waren die voldoende naar 
uw mening? 
Nee

Hebt u eventueel een speciale “corona-show” 
verzonnen en wat gebeurt daar dan in?
Nee

Een open vraag die niet hoeft beantwoord wor-
den (enkel indien u dat wenst), maar hoe stelt u 
het fi nancieel? Is het overbrugbaar of ziet het 
er somber uit? Hebt u nog een andere bron van 
inkomsten of hebt u eventueel nog een andere 
activiteit opgestart ter compensatie?  
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bewondering en verbazing van nieuwe technieken 
en presentatie.

Hebt u trucs of optredens gepost op sociale me-
dia?
Nee.

Wat vond u van anderen die dat deden?
Ik vond dit wel interessant om te volgen maar als 
ik sommigen bezig zag, dan dacht ik persoonlijk 
toch, wat heeft dit voor meerwaarde? 

Hebt u contact gehouden met collega’s tijdens 
de periode dat er niet kon worden opgetreden? 
Ik heb heel het jaar door schitterende contacten 
met sommige collega’s, anderen dan weer niet 
aangezien zij niet echt passen in mijn denk- en 
levenswijze. Sommigen horen naar mijn mening 
zelfs niet thuis in onze leuke magische wereld 
door hun arrogantie en andere karaktereigen-
schappen, maar gelukkig zijn er dat maar enkelen. 
Vriendschap en respect moet men verdienen in de 
samenleving.  

Heeft u tenslotte nog enig advies voor entertai-
ners in deze moeilijke tijden?  
Blijf jezelf en probeer origineel te zijn, zie al de we-
reldkampioenen als grote voorbeeld. 

Hebt u zelf nog een opmerking of iets dat u wilt 
toevoegen?
Ik heb in mijn leven het voorrecht gehad om men-
sen te ontmoeten in de goochelwereld die een stuk 
van hun leven en tijd in mij hebben gestoken. Ik 
hoop dat hij het hierboven volgt, dikke merci Frans 
Snoeck, man met het hart op de juiste plaats. Eeu-
wig dankbaar.

Voor mij persoonlijk geen probleem, maar de goo-
chelwereld in het algemeen moet zich echter wel 
een beetje beraden. Ik denk namelijk dat het naar 
de toekomst toe moeilijk zal worden om van hobby 
nog over te stappen naar beroep. Oorzaak? Een 
overaanbod aan nieuwkomers en dalende finan-
ciële voorwaarden om aan optredens te geraken. 
Naar mijn mening een totaal foute inschatting: als 
uw prijzen en voorwaarden niet overeenstemmen 
met uw prestatie, zal in u daar in de toekomst voor 
afgestraft worden. Dit gaat namelijk zeer vlug rond 
in de evenementensector.

Past u uw prijzen aan? Verhoging vanwege ex-
tra kosten corona? Verlaging om meer werk 
binnen te halen? 
Dat is iets dat iedereen voor zichzelf moet beslis-
sen. Uw marktwaarde is natuurlijk ook uw eigen 
inschatting. Jammer genoeg nemen velen daar 
verkeerde beslissingen in dit moeilijke leerproces. 

Hoe ziet u de toekomst tegemoet met de huidige 
situatie en recente berichtgeving? Is een tweede 
lockdown voor u overleefbaar? 
De toekomst is natuurlijk moeilijk te voorspellen, 
maar ik probeer mijn glas half vol te houden en 
denk aan het spreekwoord: “elk nadeel heeft zijn 
voordeel”. 

Bent u met vakantie geweest? 
Op mijn gezegende leeftijd is het alle dagen va-
kantie.

Hebt u sinds de lockdown nog nieuwe effecten 
aangeschaft?
Nee, als ik mijn kasten leegmaak, zou ik een goo-
chelbeurs kunnen organiseren. 

Wat was uw meest recente aankoop en voldeed 
die aan de verwachtingen?
Recent geen aankopen meer gedaan.

Wat was uw grootste miskoop ooit?
Enkele Chinese munten van groot formaat, na vier 
maanden zagen ze er niet meer uit en waren ze 
waardeloos voor gebruik.

Wat deed u met de extra vrije tijd tijdens de 
lockdown?
Zaken die ik graag doe zonder verplichtingen. Car-
pe diem, pluk de dag.

Hebt u online lezingen of optredens bekeken/
gevolgd? Wat vond u daarvan? 
Ik heb online optredens bekeken van collega’s 
met positieve en negatieve gevoelens. Vaak vol 
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Papa Chico
Om te beginnen, hoe gaat het met u? Iedereen 
in uw familiekring gezond en wel?
Heel goed, na een lange vakantie in Spanje, 8 
vouchers voor vluchten ontvangen van Tui!! 

Even voor alle duidelijkheid i.v.m. de regels… 
wat is uw nationaliteit? 
Belg 

Leeft u volledig van uw artistieke activiteiten? 
Nee, gelukkig!

We zitten halverwege de zomer en de lockdown 
is opgeheven. Bent u alweer aan het optreden 
en zo ja, wat zijn de eerste ervaringen?  
We zijn aan het optreden, maar zeer beperkt…Het 
zijn rare tijden.

Draagt u een mondmasker? 
Ja, maar niet op het podium, ik sta nogal ver van 
iedereen af. 

Ontsmet u (alle) materiaal? 
Wij ontsmetten materiaal dat in aanraking kan ko-
men met het publiek.

Hebt u uw programma aangepast aan de om-
standigheden en zo ja, hoe? 
Ja, wij hebben het visuele van de acts primair 

gezet, interactieve acts vervangen door visue-le 
trucs, of acts waar slechts één persoon bij betrok-
ken is!

Zijn er effecten die niet meer kunnen? Effecten 
die plots veel meer aangewezen zijn?  
Ik doe bijvoorbeeld geen zweef-act waar een kind 
of mama vlak voor mij ligt zonder mondmasker, 
maar eerder een illusie met mijn assistente.

Roept u mensen op het podium of indien close-
up, laat u ze zaken signeren en vasthouden?  
Ja, ik laat bijvoorbeeld een mama haar handen 
ontsmetten voordat ze op het podium komt en 
een papa idem… maar steeds solo en op 2 meter 
afstand van mij. Papier scheur effecten, misluk-
trucs, dat soort zaken.

Hebt u kunnen genieten van steunmaatregelen 
van de overheid en waren die voldoende naar 
uw mening? 
Wij hebben voor onze offi ciële bed and breakfast 
de steunmaatregelen gekregen omdat we  moes-
ten sluiten, maar niets van de overheid als artiest!
  
Hebt u eventueel een speciale “corona-show” 
verzonnen en wat gebeurt daar dan in?    
Corona effecten hebben wij inderdaad gemaakt, 
met een wasmachine, het ontsmetten van een 
schoen, enz. Dus in ons programma toch wel wat 
aanpassingen gedaan.
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gevolgd? Wat vond u daarvan?   
Ik heb vooral musicals en oude opnamen van 
vroegere FISM’s  bekeken.

Hebt u trucs of optredens gepost op sociale me-
dia?
Heel veel dus, 60 live uitzendingen gedaan.

Wat vond u van anderen die dat deden?  
Eric Carpentier deed dit geweldig!

Hebt u contact gehouden met collega’s tijdens 
de periode dat er niet kon worden opgetreden? 
Met sommige, ik werd goed gevolgd.

Heeft u tenslotte nog enig advies voor entertai-
ners in deze moeilijke tijden?  
Doorbijten, kwaliteit laten primeren. Ik heb nooit 
gedacht dat ik dit na mijn 35 jaar carrière ooit nog 
zou meemaken, maar het werd realiteit!

Een open vraag die niet hoeft beantwoord wor-
den (enkel indien u dat wenst), maar hoe stelt u 
het financieel? Is het overbrugbaar of ziet het 
er somber uit? Hebt u nog een andere bron van 
inkomsten of hebt u eventueel nog een andere 
activiteit opgestart ter compensatie?  
Door mijn leeftijd - officieel ben ik met pensioen 
- hebben wij wel wat reserves en ook inkomsten 
van onze bed and breakfast. Maar ik houd mijn 
hart vast voor de jonge artiesten die hier moeten 
van leven!!  

Past u uw prijzen aan? Verhoging vanwege ex-
tra kosten corona? Verlaging om meer werk 
binnen te halen? 
Prijzen blijven dezelfde. 

Hoe ziet u de toekomst tegemoet met de huidige 
situatie en recente berichtgeving? Is een tweede 
lockdown voor u overleefbaar?  
Onze Sint- en Kerstshows zijn ook al in grote mate 
geannuleerd dus het jaar wordt een volledige 
ramp, een jaar om snel te vergeten. 

Bent u met vakantie geweest? 
Ja, in lockdown in Spanje…twee weken vakantie 
in maart en niet meer terug geraakt! We hebben 
het aanzien als 4 maanden vakantie, de langste 
en mooiste vakantie ooit voor mijn vrouw. Zij vond 
het geweldig!  Wij hadden gelukkig een bubble van 
vier mensen waar wij als beurtrol om de week een 
diner en kaartavond voor elkaar organiseerden. 

Hebt u sinds de lockdown nog nieuwe effecten 
aangeschaft? 
Meer dan normaal! Veel close-up, visueel materi-
aal omdat ik een live facebook heb gedaan, 40 da-
gen na elkaar met heel wat magische trucs, zoals 
mijn vriend uit Ronse.
  
Wat was uw meest recente aankoop en voldeed 
die aan de verwachtingen?  
Ik heb toch enkele trucs gekocht die ik wil doorver-
kopen…minst goede was het uurwerk met  rook-
effect uit Portugal, te veel rompslomp om het  te 
installeren.   

Wat was uw grootste miskoop ooit? 
Lotto voorspelling

Wat deed u met de extra vrije tijd tijdens de 
lockdown?  
Liedjes schrijven, componeren, muziek in lijsten 
zetten, trucs leren, scenario’s schrijven, enz.  

Hebt u online lezingen of optredens bekeken/
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ik niet dagelijks meer werk lijkt het mij niet nood-
zakelijk.

Hebt u uw programma aangepast aan de om-
standigheden en zo ja, hoe? 
Niet echt, wel vraag ik maar 1 iemand naar voren 
i.p.v. meerdere om zo risico te mijden.

Zijn er effecten die niet meer kunnen? Effecten 
die plots veel meer aangewezen zijn? 
Nou, ik merk dat toeschouwers ook Corona moe 
zijn, handen vasthouden maakt ze niet erg veel uit 
(uiteraard vraag ik het wel eerst)

Roept u mensen op het podium of indien close-
up, laat u ze zaken signeren en vasthouden? 
Ja, ik doe zoveel effecten op deze manier. Die in-
teractie is leuk, vooral met grappen erbij.

Hebt u kunnen genieten van steunmaatregelen 
van de overheid en waren die vol-doende naar 
uw mening? 
Heb nog geen uitkering aangevraagd, ook al spuit 
het geld eruit, zeker als je geen inkomsten hebt. 
Dit is het risico van ZZP’er zijn, nu dit aan de gang 
is ga je wel nadenken...als je samenwoont deel je 
kosten, echter woon ik alleen en heb dat voordeel 
niet.

Hebt u eventueel een speciale “corona-show” 
verzonnen en wat gebeurt daar dan in? 
Nee, ik heb geen Corona show gemaakt, wel heb 
ik wat Corona grappen.

Een open vraag die niet hoeft beantwoord wor-
den (enkel indien u dat wenst), maar hoe stelt u 
het fi nancieel? Is het overbrugbaar of ziet het 
er somber uit? Hebt u nog een andere bron van 
inkomsten of hebt u eventueel nog een andere 
activiteit opgestart ter compensatie?  
Ik heb net mijn aandelen verkocht in een ander be-

Robin Matrix
Om te beginnen, hoe gaat het met u? Iedereen 
in uw familiekring gezond en wel?
Zakelijk gaat het gewoonweg eventjes K*T, ik mis 
op het moment van schrijven 90% van mijn in-
komsten omdat ik in de zakelijke markt werk, eve-
nementen zijn pas het laatste dat weer op gang 
komt. Privé gaat het wel een stuk beter, waar ik 
mooie sociale stappen maak en vorig jaar ook zelf 
ontdekte waarom ik goochelaar ben geworden. 
Gelukkig heb ik niemand in de familie die Corona 
heeft of heeft gehad.

Even voor alle duidelijkheid i.v.m. de regels… 
wat is uw nationaliteit? 
Nederlands

Leeft u volledig van uw artistieke activiteiten? 
Ja, ik heb wel wat andere bedrijven opgezet in 
het verleden maar dit viel gewoon-weg qua tijd en 
privé niet te combineren, focus is heel belangrijk 
om iets goed te doen. Privé is ook erg belangrijk 
en heb toen voor mijzelf gekozen i.p.v. business 
om-dat de verhouding niet meer klopte.

We zitten halverwege de zomer en de lockdown 
is opgeheven. Bent u alweer aan het optreden 
en zo ja, wat zijn de eerste ervaringen?
De eerste optredens komen wel weer binnen, ech-
ter wordt er nog steeds meer geannuleerd dan dat 
er geboekt wordt helaas.

Draagt u een mondmasker? 
Nee, dit ga ik ook zeker niet doen.

Ontsmet u (alle) materiaal? 
Ja, ik heb wel desinfectie aangeschaft, echt alles 
ontsmetten doe ik niet. Volgens mij zijn de meeste 
bacteriën na een aantal dagen dood, aangezien 
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drijf, ik zit voorlopig safe, als dit nog een jaar duurt 
dan ziet het er niet zo lekker uit, maar goed… dan 
kan ik altijd nog mijn huis verkopen en gaan huren, 
prima… het is zoals het is. Daarnaast werk ik nu af 
en toe bij mijn buurman zodat er iets van cashflow 
binnenkomt.

Past u uw prijzen aan? Verhoging vanwege ex-
tra kosten corona? Verlaging om meer werk 
binnen te halen? 
Ik werk liever 2x voor mijn volle gage dan 5-6x 
voor een mindere gage. Artiesten die voor een te 
lage gage werken hebben nu misschien wel wat 
werk, echter blijf je in het goedkope segment han-
gen wat natuurlijk prima is, maar geen optie voor 
mij. Wat ik wel doe is korting geven als ze meer-
dere keren boeken.

Hoe ziet u de toekomst tegemoet met de huidige 
situatie en recente berichtgeving? Is een tweede 
lockdown voor u overleefbaar? 
Wel ‘overleefbaar’, zolang je niet doodgaat kan 
een mens veel hebben ;-) Echter hoe langer ik 
thuis zit hoe meer ik denk toch ook een andere 
richting op te gaan. Al meerdere jaren denk ik wel 
eens aan andere zaken naast het goochelen. Ik 
ben vroeger gaan goochelen voor de erkenning, 
omdat ik niet ben opgegroeid in een heel fijn gezin, 
deze erkenning heb ik al een tijdje niet meer nodig. 
Echter de inkomsten zijn zo fijn als ik wel kan wer-
ken, ik kijk al enige tijd rustig rond, maar ben nog 
niets anders tegengekomen dat ik leuker vind dan 
wat ik nu doe. Maar het kan zomaar zijn dat ik ooit 
besluit te stoppen of het parttime te gaan doen, 
zeker als dit te lang gaat duren en er iets anders 
op mijn pad komt.

Bent u met vakantie geweest? 
Nog niet, ik ga wel wat boeken, wat weet ik nog 
niet, misschien een weekje in NL of Duitsland met 
de auto. Astrid en ik zijn gek op pretparken dus 
misschien gaan we een toertje doen.

Hebt u sinds de lockdown nog nieuwe effecten 
aangeschaft? 
Nee, ik heb niets meer aangeschaft, je probeert 
toch wat te letten op je uitgaven. Wel heb ik wat 
zaken die ik ongeopend had liggen erbij gepakt, 
bizar hoeveel je zo hebt  liggen. Je koopt veel 
maar gebruikt altijd maar heel weinig, ik denk dat 
dit een bekend probleem is.

Wat was uw meest recente aankoop en voldeed 
die aan de verwachtingen?
Ben even de naam kwijt maar de drie dobbelste-
nen met de display, geweldige truc!

Wat was uw grootste miskoop ooit?
Meerdere trucs die je 5x gebruikt en dan beschadi-
gen of niet meer werken. Denk aan kaart package 
trucs. Als je dagelijks werkt verbruik je al snel veel 
materiaal en trucs zoals kaarten die speciaal zijn 
werken niet. 

Wat deed u met de extra vrije tijd tijdens de 
lockdown?
15 jaar rust inhalen die ik mijzelf nooit gunde, gi-
gantisch veel nadenken, zaken die ik nooit eerder 
heb gedaan heerlijk!

Hebt u online lezingen of optredens bekeken / 
gevolgd? Wat vond u daarvan? 
Weinig, ik kijk wel eens YouTube of op de bekende 
goochelwinkels wat er nieuw is, soms op Insta-
gram zie ik wel wat voorbij komen.

Hebt u trucs of optredens gepost op sociale me-
dia?
Ja, regelmatig, je moet toch zichtbaar blijven. Ik 
had zelf een Magic Training opgezet, dit was to-
taal niet rendabel helaas, maar wel leuk om op te 
zetten.

Wat vond u van anderen die dat deden?
Leuk om andere creatief bezig te zien, iedereen is 
goed op zijn of haar manier. Wat een ander ervan 
vindt boeit eigenlijk ook niet zoveel. Je hebt altijd 
mensen die het niet goed of er niks aan vinden en 
anderen die het geweldig vinden, dit kom je overal 
tegen. Je moet gewoon lekker doen waar je zin in 
hebt en met mensen omgaan die je steunen of het 
je gunnen.

Hebt u contact gehouden met collega’s tijdens 
de periode dat er niet kon worden opgetreden? 
Ja, een aantal, al mijd ik de goochelwereld altijd 
een beetje, eerlijk gezegd heb ik mij door vele col-
lega’s ook niet echt welkom gevoeld en heb er per-
soonlijk ook weinig behoefte aan.

Heeft u tenslotte nog enig advies voor entertai-
ners in deze moeilijke tijden? 
Ja zorg dat je kosten drukt, het is niet erg om een 
stapje terug te doen, je komt er altijd sterker uit. 

Hebt u zelf nog een opmerking of iets dat u wil 
toevoegen?
Ja, blijf lekker je eigen ding doen en neem niet al-
les te serieus in het leven. Focus op jezelf, probeer 
niet iemand anders te zijn of na te streven. Laat 
je niet beïnvloeden door kritische mensen maar 
gebruik het als kracht om juist te vlammen en het 
uiterste uit het leven of je hobby te halen. 
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ten. Ik had schrik dat het een dramaturgische dip 
in de voorstelling zou geven omdat ik die nieuwe 
effecten (zelfs dewelke ik goed beheers) niet heb 
getry-out.

Roept u mensen op het podium of indien close-
up, laat u ze zaken signeren en vasthouden? 
Dat kán NIET volgens de richtlijnen. Hier hebben 
wij de regels zelf ook moeten interpreteren. Ieder-
een krijgt een papiertje en een balpen die op de 
stoel klaarligt. Die blijft ook van hen. De papiertjes 
worden opgehaald met een visnet met een héle 
lange stok. Er komt op een bepaald moment ook 
iemand op het podium. Enkel uit de eerste rij zon-
der dat die andere moet kruisen. Op het podium 
blijft er 2 meter afstand van elke performer en pu-
bliek. Dat is één van de dingen die duidelijk in het 
draaiboek en de risicoanalyse van onze voorstel-
ling staat beschreven. 

Hebt u kunnen genieten van steunmaatregelen 
van de overheid en waren die voldoende naar 
uw mening? 
Ja en Nee. Wij hadden het geluk en de pech dat 
het net een periode was waarin een deel copro-
ducenten voor onze nieuwe voorstelling van 2021 
hun coproductiefacturen vroeg. De omzet was 
daardoor niet minder dan 60%. Dat geld is helaas 
pas voor 2021. Maar persoonlijk heb ik wel even 
een tijdelijke werkloosheidsuitkering gehad. 

Hebt u eventueel een speciale “corona-show” 
verzonnen en wat gebeurt daar dan in? 
Neen. Ik had veel ideeën. Maar ik wilde nog wach-
ten. Ik hoop dat dit alles snel voorbijgaat. Als dat 
niet zo zal zijn, zal ik aan een paar ideeën begin-
nen te werken. Maar ik wacht tot 2021. 

Kurt Demey
Om te beginnen, hoe gaat het met u? Iedereen 
in uw familiekring gezond en wel?
Jazeker. Behalve op het nieuws hebben wij geluk 
dat wij niets van Corona gemerkt hebben. In die 
coronatijd hadden we een sterfte en een geboorte 
hier in huis. Intense ervaringen die heel dicht en in 
familiekring konden beleefd worden. 

Even voor alle duidelijkheid i.v.m. de regels… 
wat is uw nationaliteit? 
Belg

Leeft u volledig van uw artistieke activiteiten? 
Ja. Fulltime in dienst van mijn compagnie.

We zitten halverwege de zomer en de lockdown 
is opgeheven. Bent u alweer aan het optreden 
en zo ja, wat zijn de eerste ervaringen?
Ik ga vanaf donderdag 23 juli voor Miramiro (de 
Gentse feesten) 4 dagen performances geven. 
Het zal een aangepaste versie zijn van ‘Wij zijn 
mogelijk’ (Maud Vanhauwaert en Kurt Demey) Het 
zal natuurlijk voor een beperkter publiek zijn. Voor 
de rest zijn alle optredens van half maart tot sep-
tember geannuleerd. Men begint stillaan te spre-
ken over annuleringen tot eind december omdat 
de vorm van de voorstelling heel interactief is en 
close contact tussen de toeschouwers vraagt. 

Draagt u een mondmasker? 
Met momenten dragen wij mondmaskers ja. In 
andere gevallen respecteren we de regel van 2 
meter. 

Ontsmet u (alle) materiaal? 
Ja

Hebt u uw programma aangepast aan de om-
standigheden en zo ja, hoe?
Wij hebben het programma aangepast volgens de 
richtlijnen in de sectorgids cultuur. Enkele richtlij-
nen hebben we wat ruimer moeten interpreteren. 
Maar in het verplichte draaiboek en de risicoana-
lyse hebben we duidelijk beschreven hoe die inter-
pretaties veilig verlopen.

Zijn er effecten die niet meer kunnen? Effecten 
die plots veel meer aangewezen zijn? 
Ja, we hebben een deel effecten moeten schrap-
pen. Zoals de halve-foto-routine waarbij heel de 
zaal foto’s aan elkaar doorgeeft. Of zoals effec-
ten waar ik mijn publiek aanraak. Andere effecten 
zijn aangepast. Ik heb in elk geval de effecten die 
ik eruit gooide niet vervangen door andere effec-
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Een open vraag die niet hoeft beantwoord wor-
den (enkel indien u dat wenst), maar hoe stelt u 
het financieel? Is het overbrugbaar of ziet het 
er somber uit? Hebt u nog een andere bron van 
inkomsten of hebt u eventueel nog een andere 
activiteit opgestart ter compensatie?  
Wij hebben heel hard gewerkt de afgelopen ja-
ren. Er is ook een tweede kindje bijgekomen in de 
corona-periode. Ik had daarvoor twee maanden 
geen contracten aangenomen in mei en juni. Dus 
die buffer was opgebouwd. Normaal namen wij 
een zakelijk leider fulltime in dienst vanaf mei. Dat 
hebben we niet gedurfd in deze crisis. Die start nu 
vanaf 2 augustus. Maar met de vooruitzichten dat 
alles tot eind dit jaar voor Rode Boom wordt ge-
annuleerd, kan het wel moeilijk worden. Dan heb-
ben we enkel uitgaven. Want we zijn een nieuwe 
voorstelling aan het maken en elke repetitie wor-
den alle artiesten betaald. Dat betekent vier arties-
ten en zakelijk leider vijf maanden betalen zonder 
inkomsten. Dat gaat pittig worden. We gaan nog 
recht staan na die vijf maanden (anders zouden 
we dat risico niet nemen natuurlijk) maar dan zou-
den we wel terug op volle kracht moeten kunnen 
toeren. 

Past u uw prijzen aan? Verhoging vanwege ex-
tra kosten corona? Verlaging om meer werk 
binnen te halen? 
Neen, de prijzen blijven dezelfde. Het is misschien 
niet de volledige voorstelling zoals anders, maar 
er is veel tijd gestoken in het aanpassen van de 
voorstelling. 

Hoe ziet u de toekomst tegemoet met de huidige 
situatie en recente berichtgeving? Is een tweede 
lockdown voor u overleefbaar? 
Omdat wij internationaal spelen weten we al vanaf 
begin april dat alles tot eind augustus werd ge-
schrapt. 

Bent u met vakantie geweest? 
Nog niet. Maar dat komt er zeker van. Ik heb geno-
ten van een keer thuis te zijn. 

Hebt u sinds de lockdown nog nieuwe effecten 
aangeschaft? 
Neen

Wat was uw grootste miskoop ooit?
Dat is gelukkig al heel lang geleden … een muntje 
dat je kon doen verdwijnen met een elastiekje en 
wat plakspul aan een rondje dat je tussen je vin-
gers moest houden. 

Wat deed u met de extra vrije tijd tijdens de 
lockdown?
Wij zijn erg lang en heel intensief bezig geweest 
met een subsidiedossier te schrijven voor wer-
kingssubsidies voor onze goochelactiviteiten. Dat 
was de zwaarste administratieve kluit ooit waar ik 
moest doorheen bijten. Maar tot nu toe heeft het 
geloond. We kregen een heel positief preadvies. 
Nu is het wachten of dat wordt omgezet in effectie-
ve middelen. Verder heb ik tijd doorgebracht met 
mijn gezin en kersverse zoon. 

Hebt u online lezingen of optredens bekeken / 
gevolgd? Wat vond u daarvan? 
Ja ik heb twee mentalisme-lezingen online bijge-
woond. Maar ik had al snel geen zin in dat online 
gedoe. We zaten al zoveel te videochatten dat ik 
van dat scherm wegwilde. En het was zo’n mooi 
weer. 

Hebt u trucs of optredens gepost op sociale me-
dia?
Neen. Ik zag dat vele collega’s dat deden. Leuk.

Wat vond u van anderen die dat deden?
Leuk. Voor sommigen was het zelfs een manier 
om hun netwerk verder uit te breiden. 

Hebt u contact gehouden met collega’s tijdens 
de periode dat er niet kon worden opgetreden? 
Jazeker

Heeft u tenslotte nog enig advies voor entertai-
ners in deze moeilijke tijden?  
Zorg dat je op https://sectorgidscultuur.be de sect-
orgids leest. Goochelen valt onder circus. Hier 
vind je meer specifieke info en hulp om zo’n een 
draaiboek op te stellen https://www.circuscentrum.
be/2020/06/16/circus-na-de-lockdown/
Als je in orde wilt zijn moet iedereen dat doen van-
af dat die publiekelijk optreedt. Ook close-up of 
kleine feestjes. En de organisatoren moeten ook 
een draaiboek en risicoanalyse maken en hebben 
daarvoor jouw draaiboek nodig.

Hebt u zelf nog een opmerking of iets dat u wil 
toevoegen? 
Het zijn vreemde tijden. Zelfs een mentalist kon 
het niet voorspellen. Dit hadden we nooit gedacht. 
Zelf kijk ik erg positief naar de toekomst en naar de 
toekomst van het goochelen. Maar ik steek graag 
een hart onder de riem voor zij die het nu moeilijk 
hebben of hadden door ziekte, verlies, geldpro-
blemen, familieproblemen, eenzaamheid, stress, 
futloosheid en al wat dit virus voor negatiefs heeft 
aangericht. 
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August & Zonneschijntje
Om te beginnen, hoe gaat het met u? Iedereen 
in uw familiekring gezond en wel?
Met mijn gezin en mezelf gaat alles goed en voor 
zover ik weet in mijn familiekring ook. Ik ben al 3 
keer getest geweest en geen sporen van corona 
gevonden en ook niet in mijn bloed. Een hele op-
luchting want samen met mijn vrouw Nancy zijn wij 
in maart nog naar Thailand geweest.

Even voor alle duidelijkheid i.v.m. de regels… 
wat is uw nationaliteit? 
Belg

Leeft u volledig van uw artistieke activiteiten? 
Ik wel, Nancy niet. Voor haar zijn onze artistieke 
activiteiten een bijberoep. 

We zitten halverwege de zomer en de lockdown 
is opgeheven. Bent u alweer aan het optreden 
en zo ja, wat zijn de eerste ervaringen? 
Ja, wij zijn weer aan het werk, al komen de op-
drachten maar mondjesmaat binnen. Project Ma-
gic loopt terug op volle toeren. Het werk dat we 
doen voor Studio 100 ligt nog steeds volledig stil. 
We waren op tour met Bumba in Belgische en Ne-
derlandse theaters. Onze animatie als August en 
Zonneschijntje hebben we wat moeten aan-pas-

sen om toch te mogen werken. Wij bellen steeds 
naar de coronalijn om up-to-date te blijven. Bij 
goochelshows mogen er geen kinderen komen 
helpen, dus we hebben onze show aangepast zo-
dat de kinderen vanop hun plaats (1.5m) mee mo-
gen roepen en reageren en dat gaat perfect. Bij de 
ballonanimatie gaan we zelf in een hoepel staan, 
1.5m verder leggen we nog een hoepel waar het 
kind dat aan de beurt is in moet gaan staan. De 
afstand tussen de hoepels meten we af aan de 
clownsschoenen van August want die zijn net 50 
cm lang dus 3 keer stappen, ha-haha :-)  

Draagt u een mondmasker? 
In de ziekenhuizen voor Project Magic altijd, Stu-
dio 100 heeft speciaal voor mij maskertjes ge-
maakt mat als thema: Bumba, Mega Ivo, Maya 
en Nachtwacht. Als August draag ik geen masker 
omdat de kinderen mijn mimiek moet kunnen zien, 
daarom houden we afstand. Als kindjes aan het 
duifje of konijntje willen komen zet Zonneschijntje 
een maskertje op en ontsmet ze haar handen. Dit 
doet ze ook wan-neer ze gaat grimeren.

Ontsmet u (alle) materiaal? 
Nee, omdat de kinderen deze ook niet aanraken. 
Voor de show ontsmetten we wel onze handen

Zijn er effecten die niet meer kunnen? Effecten 
die plots veel meer aangewezen zijn? 
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Op dit moment effecten waar kinderen bij moeten 
komen helpen, zoals het doekje dat verschijnt in 
een appel, dit doen wij meestal met 2 kinderen. Dit 
trucje doe ik al sinds ik Borah en Sandy aan het 
werk heb gezien in Bobbejaanland. Dit hebben we 
dan vervangen door een ander effect.   

Roept u mensen op het podium of indien close-
up, laat u ze zaken signeren en vast-houden? 
Nee, ik hou me aan de regels.

Hebt u kunnen genieten van steunmaatregelen 
van de overheid en waren die vol-doende naar 
uw mening? 
Ik heb een kunstenaarsstatuut en heb voor de 
opdrachten die geannuleerd zijn ge-weest van 
Project Magic een verhoogde uitkering gekregen. 
Was dit genoeg: NEE!  

Hebt u eventueel een speciale “corona-show” 
verzonnen en wat gebeurt daar dan in? 
Nee, wat wij doen is ontspanning brengen en men-
sen en kinderen laten lachen, dan moet dat niet 
nog eens aan bod komen. Mensen zijn het beu.

Een open vraag die niet hoeft beantwoord wor-
den (enkel indien u dat wenst), maar hoe stelt u 
het financieel? Is het overbrugbaar of ziet het 
er somber uit? Hebt u nog een andere bron van 
inkomsten of hebt u eventueel nog een andere 
activiteit opgestart ter compensatie? 
Het werd spannend maar we hebben het kunnen 
overbruggen, gelukkig kon Nancy nog gaan wer-
ken en ik had een inkomen via mijn kunstenaars-
statuut. Het had wel niet veel langer mogen duren. 
Je moet ook weten dat wij juist van een reis terug-
kwamen die ook wel iets heeft gekost.  

Past u uw prijzen aan? Verhoging vanwege ex-
tra kosten corona? Verlaging om meer werk 
binnen te halen? 
Wij passen onze prijzen niet aan, we hebben het 
moeilijk genoeg gehad en wat gaat de toekomst 
ons brengen?

Hoe ziet u de toekomst tegemoet met de huidige 
situatie en recente berichtgeving? Is een tweede 
lockdown voor u overleefbaar? 
We hebben natuurlijk geen glazen bol - ook al zijn 
we goochelaars - maar ik hoop dat er geen tweede 
lockdown komt. Ik hoop - mocht het er wel van ko-
men - dat ik de kinderen in de ziekenhuizen mag 
blijven bezoeken want die hebben het heel moei-
lijk gehad zonder animatie.

Bent u met vakantie geweest? 

Ja in maart naar Thailand, kijk 2 Escamoteurs te-
rug voor het verslag bij Hanky Panky Toys.

Hebt u sinds de lockdown nog nieuwe effecten 
aangeschaft? 
Nee, tijdens de lockdown heb ik mijn goochelka-
mer grondig onder handen genomen en ben nog 
heel wat materiaal tegen gekomen dat ik nog niet 
heb gebruikt, dus tijd om een nieuwe show te ma-
ken.

Wat was uw meest recente aankoop en voldeed 
die aan de verwachtingen? 
Amazing color match, zeer leuk om te doen.

Wat was uw grootste miskoop ooit? 
Het witte doekje waar je je handen moet aan af-
drogen en plots staan er handen op.

Wat deed u met de extra vrije tijd tijdens de 
lockdown? 
In de tuin gewerkt, schilderen en behangen, goo-
chelkamer opgeruimd dus heel mijn huis is weer 
spik en span!

Hebt u online lezingen of optredens bekeken / 
gevolgd? Wat vond u daarvan? 
Oude shows van David Copperfield gezien. 

Hebt u trucs of optredens gepost op sociale me-
dia? 
Ja, voor Project Magic met de hulp van verschil-
lende goochelaars en ik wil ze via deze weg nog 
eens extra bedanken.

Wat vond u van anderen die dat deden? 
Niets, want de effecten stonden op een gesloten 
Facebook groep van Project Magic.

Hebt u contact gehouden met collega’s tijdens 
de periode dat er niet kon worden opgetreden? 
Ja, via telefoon en groep chat met Clique Magi-
que. 

Heeft u tenslotte nog enig advies voor entertai-
ners in deze moeilijke tijden? 
Denk eerst aan je eigen gezondheid en dan die 
van onze medemensen. Houd af-stand, en als het 
niet kan draag een masker, was je handen en ont-
smet ze. Op deze manier kunnen we snel weer 
normaal aan het werk.  

Hebt u zelf nog een opmerking of iets dat u wil 
toevoegen? 
Bedankt Gunther om ons te blijven informeren!
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Kobe Van Herwegen
Om te beginnen, hoe gaat het met u? Iedereen 
in uw familiekring gezond en wel?
Gezien de omstandigheden maak ik het goed, ik 
ben immers verloofd uit de lock-down gekomen. 
Je kan het slechter treffer. Mijn verloofde zijn 
grootmoeder is midden in de lockdown echter om 
het leven gekomen. Ook in onze straat vielen en-
kele oudere slachtoffers. De harde realiteit zet 
je snel met beide voeten op de grond.

Even voor alle duidelijkheid 
i.v.m. de regels… wat is uw 
nationaliteit? 
Belg

Leeft u volledig van uw 
artistieke activiteiten? 
Ja, ik ben full time ac-
teur, goochelaar, schrij-
ver en creatieveling.

We zitten halverwege de 
zomer en de lockdown is 
opgeheven. Bent u alweer 
aan het optreden en zo ja, wat 
zijn de eerste ervaringen?
Neen, helaas ben ik nog niet terug aan het 
optreden. Meer nog: ik heb nog steeds geen con-
creet idee wanneer dit zal zijn. Als acteur leef ik 
voornamelijk van de com-binatie van verschil-
lende musical – en theaterproducties. Deze zijn 
bij de start van de lockdown meteen verschoven. 
Vandaag de dag blijven ze verschuiven en over-
lappen sommige van hen elkaar in mijn agenda. Ik 
zal zodus nog keuzes moeten maken met welke 
producties ik doorga en niet.

Draagt u een mondmasker? 
Wanneer het nodig is steevast.

Ontsmet u (alle) materiaal? 
Neen. Mocht ik terug optreden, zou ik dit zeker 
doen.

Hebt u uw programma aangepast aan de om-
standigheden en zo ja, hoe? 
Mocht ik terug optreden, en ja ik denk hier soms 
aan, zou ik een show uitwerken waarbij materiaal 
zo min mogelijk in de handen van het publiek te-
recht komt… een kaart forçage zou nog nooit zo 
makkelijk en logisch zijn geweest: “ Ik hou me aan 
1,5 m afstand dus zeg maar stop om je kaart te 
kiezen! “

Zijn er effecten die niet meer kunnen? Effecten 
die plots veel meer aangewezen zijn? 
Sponsballen bij close up optreden lijken me nu 
echt uit den boze, terwijl een invisible deck dan 
weer ideaal is.
Hebt u kunnen genieten van steunmaatregelen 
van de overheid en waren die vol-doende naar 
uw mening? 
Ik heb het geluk gehad dat ik van diverse steun-
maatregelen gebruik kon maken. Toch schuilt hier 

ook nog steeds het gevaar dat ze deze 
achteraf terug kunnen opvragen 

wanneer ze mijn dossier even-
tueel niet relevant genoeg 

vinden.

Hebt u eventueel een 
speciale “corona-
show” verzonnen en 
wat gebeurt daar dan 
in? 
Vrij aan het begin van 

de lockdown heb ik snel 
het plan opgevat om te-

rug iets voor kinderen 
te maken. Ik heb het idee 

naar Studio100 verzonden 
en enkele dagen later zat ik in 

mijn atelier ‘het wonder van de dag’ 
te filmen. Ironisch genoeg had ik enkele 

maanden daarvoor een hele hoop ‘oud materiaal’ 
vanuit met KETNET-periode op een 2de hands-
beurs verkocht, ik moest dus creatief nieuwe za-
ken zoeken met het materiaal dat ik nog voor han-
den had.

Een open vraag die niet hoeft beantwoord wor-
den (enkel indien u dat wenst), maar hoe stelt 
u het financieel? Is het overbrugbaar of ziet het 
er somber uit? Hebt u nog een andere bron van 
inkomsten of hebt u eventueel nog een andere 
activiteit opgestart ter compensatie?  
Al mijn inkomsten op acteer-  en presentatievlak 
zijn weggevallen. Gelukkig heb ik nog creatief 
schrijfwerk en dubbing opdrachten voor animatie 
reeksen waardoor ik deze periode nog een be-
perkte bron van inkomsten heb. Het voordeel van 
reeds vanaf mijn 18 jaar een eigen zaak te hebben 
is wel dat ik een spaarpot heb kunnen opbouwen 
die nu goed van pas komt.

Past u uw prijzen aan? Verhoging vanwege ex-
tra kosten corona? Verlaging om meer werk 
binnen te halen? 
Neen, mijn prijzen blijven zoals ze waren. Heb ik 
hier tijdens de lockdown soms werk mee kwijtge-
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speeld? Ja, zonder twijfel. Maar na een zakking 
van je prijzen deze terug omhoog trekken is moei-
lijk en dat risico wilde ik niet nemen.

Hoe ziet u de toekomst tegemoet met de huidige 
situatie en recente berichtgeving? Is een tweede 
lockdown voor u overleefbaar? 
Vandaag, zondag 19/07, zit de veiligheidsraad on-
verwacht terug samen. Ik vrees dat een tweede 
lockdown er waarschijnlijk zit aan te komen, dus 
kunnen we ons daar beter maar op voorbereiden. 
Morgen ga ik langs de Brico om verf en vernis te 
kopen, er zijn nog genoeg klusjes te doen in het 
huis.

Bent u met vakantie geweest? 
Een midweek op bezoek bij mijn zus in Frankrijk. 
Ik vond het een vreemde ervaring, reizen in tijden 
van de lockdown.

Hebt u sinds de lockdown nog nieuwe effecten 
aangeschaft? 
Neen. Midden in de lockdown is echter de Ame-
rikaanse versie van ‘meisje met de feeënvingers’ 
uitgekomen. De onverwachte vrije tijd zorgde er-
voor dat ik volop promo kon voeren. Midden in de 
nacht opstaan om een lezing te geven over Suzy 
Wandas voor een kleine 100 Amerikaanse goo-
chelaars, artikels schrijven voor magazines als 
M.U.M en Magicol, mailings versturen en netwer-
ken. Het was een vreemde ervaring, zeker toen 
tegen het einde van de lockdown het KVGB boek 
uitkwam. Heel mijn huis lag vol boeken die genum-
merd en verdeeld moesten worden.

Wat was uw meest recente aankoop en voldeed 
die aan de verwachtingen?
Twee uitgaven van het historisch goochelmaga-
zine Magicol. Zeer goed magazine.

Wat was uw grootste miskoop ooit?
Goh, van elke miskoop leer je wel iets. Dus je hebt 
er altijd wel iets aan. Heb ik vaak trucs gekocht 
en uiteindelijk nooit gebracht? Ja, verschillende 
keren. In het ergste geval was dit de Pop Art il-
lusion van Steinmeyer voor een theatershow die 
uiteinde-lijk nooit doorging. Fantastische illusie, 
dure prijs, nooit gebracht.

Wat deed u met de extra vrije tijd tijdens de 
lockdown?
Ons huis heeft een grote schoonmaak gekregen 
en alle klusjes zijn weer gedaan voor de komende 
jaren. Daarnaast heb ik me van bij de start meteen 
een ritme opgelegd: in de voormiddag schrijven, 
in de namiddag creatief werk of in het huis bezig 
zijn. Met resultaat: het script voor de musical over 

Gaston en Leo die in 2023 op het podi-um wordt 
gebracht is zo veel vroeger klaar dan verwacht en 
inmiddels ben ik bezig aan een boek over het duo.

Hebt u online lezingen of optredens bekeken/
gevolgd? Wat vond u daarvan? 
In het veld van ‘de goochelgeschiedenis’ volg ik 
‘the collectors corner’ een Amerikaanse wekelijke 
bijeenkomst met als topic: goochelgeschiedenis. 
Zeer interessant en ik was er ook zelf te gast. Net 
als ‘goochelend Nederland’ dat vrij snel online was 
terug te vinden. Het was telkens een uitdaging om 
origineel en interessant op geschiedenisvlak uit de 
hoek te komen.

Hebt u trucs of optredens gepost op sociale me-
dia?
Enkele weken lang was ik dagelijks op de soci-
ale media van Studio 100 terug te vinden met ‘het 
wonder van de dag’. Het leverde me in deze peri-
ode ook enige pers op, hetgeen nieuwe contacten 
genereerde.

Wat vond u van anderen die dat deden?
Ik was enorme fan van Ray Davis, die vanaf de 
start zijn ‘sweet babies’ dagelijks ’s ochtends een 
klein mirakel voorschotelde. Het was de perfecte 
manier om mijn werkdag mee te begin. Erik, ik ver-
wacht snel nieuwe filmpjes!

Hebt u contact gehouden met collega’s tijdens 
de periode dat er niet kon worden opgetreden? 
Ja, ik denk met sommige zelfs meer contact dan 
anders. Tom Bibo stuurde dagelijks een video door 
en ook met Tim Oelbrandt was er wekelijks con-
tact.

Heeft u tenslotte nog enig advies voor entertai-
ners in deze moeilijke tijden?  
Het zijn ontegensprekelijk moeilijke en speciale tij-
den. Probeer niet stil te zitten en enkel af te wach-
ten tot dit alles voorbij is. De opstart zal traag zijn, 
maar we zullen er meteen moeten staan. Probeer 
je dus creatief bezig te houden en jezelf verder ar-
tistiek te ontwikkeling. Kortom: zorg dat je motor 
blijft pruttelen want als deze te lang stilstaat is het 
soms moeilijk deze terug op te starten.

Hebt u zelf nog een opmerking of iets dat u wil 
toevoegen? 
Bij deze wil ik toch Gunther Guinée bedanken om 
ons met de Escamoteur zowel met het magazine 
als op Facebook telkens van de nodige nieuwtjes, 
magie en afleiding te voorzien. Ik denk dat voor 
vele goochelaars De Escamoteur doorheen de ja-
ren is uitgegroeid tot een baken van vertrouwen. 
Waarvoor dank.
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Peter Vogel
Om te beginnen, hoe gaat het met u? Iedereen 
in uw familiekring gezond en wel?
Goed , in mijn directe omgeving ken ik niemand 
met Corona.

Even voor alle duidelijkheid i.v.m. de regels… 
wat is uw nationaliteit?
Nederlands

Leeft u volledig van uw artistieke activiteiten?
Ja.

We zitten halverwege de zomer en de lockdown 
is opgeheven. Bent u alweer aan het optreden 
en zo ja, wat zijn de eerste ervaringen?
Ja, ik heb er al best wel wat optredens op zitten. 
Ik ben na ongeveer twee maanden begonnen met 
optredens voor mensen die in hun auto moesten 
wachten in de drive bij McDonalds. Dit was leer-
zaam en ook wel leuk omdat de gasten niets ver-
wachten. En ik stond op een paar meter afstand 
korte shows te geven.

Draagt u een mondmasker?
Nee

Ontsmet u (alle) materiaal? 
Nee, alleen mijn handen.

Hebt u uw programma aangepast aan de om-
standigheden en zo ja, hoe?
Ja, ik deed vooral visuele trucs aan het begin. Nu 
doe ik alles weer behalve sponsballen.

Zijn er effecten die niet meer kunnen? Effecten 
die plots veel meer aangewezen zijn?
Alleen sponsballen, zelfs voor double cross heb 
ik een oplossing gevonden (in het begin laat ik ie-
mand zijn armen uitsteken, dit doe ik ook en vertel 
daarbij dat dit 1.5 meter is en dat we dat in de ga-
ten moeten houden…maar tijdens dit verhaal tik ik 
het kruisje op hun hand)

Roept u mensen op het podium of indien close-
up, laat u ze zaken signeren en vasthouden?
Ja, ik leg wel uit (zie hierboven) dat we minimaal 
met gestrekte armen uit elkaar moeten blijven.

Hebt u kunnen genieten van steunmaatregelen 
van de overheid en waren die voldoende naar 
uw mening?
Ja, en omdat ik geen zzp er ben maar een andere 
rechtsvorm ben ik heel goed gecompenseerd.

Hebt u eventueel een speciale “corona-show” 
verzonnen en wat gebeurt daar dan in?
Ik heb de ‘1.5 meter show gelanceerd’ en heb 
op mijn mobiele tafel een tv-scherm geplaatst en 
daarboven een camera. Maar om eerlijk te zijn 
was het meer een pr-verhaal dan dat het in de 
praktijk nodig was.



Een open vraag die niet hoeft beantwoord wor-
den (enkel indien u dat wenst), maar hoe stelt u 
het financieel? Is het overbrugbaar of ziet het 
er somber uit? Hebt u nog een andere bron van 
inkomsten of hebt u eventueel nog een andere 
activiteit opgestart ter compensatie?
Gelukkig was ik snel weer aan het optreden en 
ben niet 100% verloren aan gages. En ten tweede 
ben ik de afgelopen 20 jaar mede-eigenaar gewor-
den van twee bedrijven waar ik tot op heden geen 
salaris van heb gekregen maar wat wel zekerheid 
geeft voor de toekomst. Een ballonnen feestwinkel 
die natuurlijk ook geraakt is door de Corona crisis 
(alleen is deze  snel weer aan het opklimmen) en 
onroerend goed in Amsterdam.

Past u uw prijzen aan? Verhoging vanwege ex-
tra kosten corona? Verlaging om meer werk 
binnen te halen?
In principe niet.

Hoe ziet u de toekomst tegemoet met de huidige 
situatie en recente berichtgeving? Is een tweede 
lockdown voor u overleefbaar?
Ja met dank aan de overheid.

Bent u met vakantie geweest?
Ik ben op vakantie op het moment dat ik deze vra-
gen beantwoord.

Hebt u sinds de lockdown nog nieuwe effecten 
aangeschaft?
Nee

Wat was uw meest recente aankoop en voldeed 
die aan de verwachtingen?
Ik koop al jaren hetzelfde bij de Magicshop. Ik heb 
wel Tic – Tac - Too gekocht waar ik nog niet echt 
blij mee ben, maar dat zal zeker een keer komen.

Wat was uw grootste miskoop ooit?
Een mental clipboard van Fabrice Delaure, dit was 
1 van de eerste met los scherm, 1 keer gebruikt en 
was toen snel kapot.`

Wat deed u met de extra vrije tijd tijdens de 
lockdown?
Ik had mezelf uitgedaagd om elke dag een goo-
chelfilmpje op te nemen en dit is best wel gelukt: in 
totaal bijna 50 filmpjes. Door deze op mijn LinkedIn 
te plaatsen is het aantal contacten wel verdriedub-
beld. Ik heb ze ook op TikTok geplaatst. In totaal 
zijn de filmpjes bijna een miljoen keer bekeken.

Hebt u online lezingen of optredens bekeken ge-
volgd? Wat vond u daarvan?

Nee, niet echt.

Hebt u trucs of optredens gepost op sociale me-
dia?
Ja dus. Tevens heb ik Arnoud van Rietschoten ge-
holpen de 5 uitzendingen van het NGT te maken. 
Ook heb ik samen met collega’s uit Nederland 
de filmpjes met de harten 4 gemaakt. Dit filmpje 
is opgepakt door bijna alle kranten, twee tv-pro-
gramma’s en een radio show ( met dank aan Hans 
Klok)

Wat vond u van anderen die dat deden leuk
Leuk.

Hebt u contact gehouden met collega’s tijdens 
de periode dat er niet kon worden opgetreden? 
Minder dan normaal.

Heeft u tenslotte nog enig advies voor entertai-
ners in deze moeilijke tijden?
Maak een plan en verplicht jezelf om dat uit te voe-
ren.

Hebt u zelf nog een opmerking of iets dat u wil 
toevoegen?
Kijk vooral vooruit en niet achteruit. En met klagen 
kom je geen meter vooruit. Maar vooral… blijf ge-
zond .
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Stefan Paridaen
Om te beginnen, hoe gaat het met u? Iedereen 
in uw familiekring gezond en wel?
Alles gaat goed. Iedereen gezond en wel. 

Even voor alle duidelijkheid i.v.m. de regels… 
wat is uw nationaliteit? 
Belg

Leeft u volledig van uw artistieke activiteiten?
Ja

We zitten halverwege de zomer en de lockdown 
is opgeheven. Bent u alweer aan het optreden 
en zo ja, wat zijn de eerste ervaringen?
Ik heb ondertussen terug een optreden of 7 achter 
de rug. In het begin wat onwennig na 4 maanden 
aan de zijlijn, maar al snel weer routine gevonden. 
Omdat mijn show ook heel interactief is heb ik wel 
een aantal aanpassingen moeten doorvoeren, 
maar tot nu toe ging dat vlot.

Draagt u een mondmasker? 
Niet wanneer ik alleen op het podium sta, maar 
wel tijdens enkele routines waar ik de afstand 
moeilijker kan bewaren.

Ontsmet u (alle) materiaal? 
Als ik 2 shows op korte tijd heb, dan ontsmet ik het 
materiaal dat door de toeschouwers werd aange-
raakt. 

Hebt u uw programma aangepast aan de om-
standigheden en zo ja, hoe? 
Ik heb een aantal aanpassingen gemaakt. Enkele 
routines veranderd en enkele andere toegevoegd. 
Alles met de nadruk op een veilige afstand en het 
vermijden van het doorgeven van materiaal.

Zijn er effecten die niet meer kunnen? Effecten 
die plots veel meer aangewezen zijn?
Ik werk iets meer met mensen vanuit hun positie in 

het publiek, waar ik normaal steeds iedereen naar 
voor vraag. Ik doe voorlopig geen effecten waarbij 
ik de participanten te veel aanraak of te lang nabij 
ben. Zo heb ik mijn routine waarin ik een bonecon-
ductor gebruik even geschrapt. Alles is met een 
beetje creativiteit wel op te lossen, maar het is ook 
fi jn om te blijven experimenteren.

Roept u mensen op het podium of indien close-
up, laat u ze zaken signeren en vasthouden? 
Ik werk nog steeds met mensen op het podium. En 
ik laat ze nog steeds dingen opschrijven. Ik geef 
ze wel de mogelijkheid om voor en na de hande-
ling de handen te ontsmetten.

Hebt u kunnen genieten van steunmaatregelen 
van de overheid en waren die vol-doende naar 
uw mening? 
Ik heb een artiestenstatuut waardoor ik op een 
(minimum)uitkering kon terugvallen.

Hebt u eventueel een speciale “corona-show” 
verzonnen en wat gebeurt daar dan in? 
Geen speciale corona show, maar wel aanpassin-
gen aan de standaardshow.

Een open vraag die niet hoeft beantwoord wor-
den (enkel indien u dat wenst), maar hoe stelt u 
het fi nancieel? Is het overbrugbaar of ziet het 
er somber uit? Hebt u nog een andere bron van 
inkomsten of hebt u eventueel nog een andere 
activiteit opgestart ter compensatie?  
4 maanden zonder opdracht was moeilijk. Enkele 
opdrachten op een maand maken al een wereld 
van verschil. 

Past u uw prijzen aan? Verhoging vanwege ex-
tra kosten corona? Verlaging om meer werk 
binnen te halen? 
Nee, ik werk steeds met mijn standaard prijzen.

Hoe ziet u de toekomst tegemoet met de huidige 
situatie en recente berichtgeving? Is een tweede 
lockdown voor u overleefbaar? 



Indien de huidige maatregelen blijven gelden en 
het mogelijk is om onze aangepaste optredens te 
kunnen doen, dan is deze periode te overbruggen. 
Een terugschroeven van de versoepelingen en 
opnieuw leeglopen van de agenda zou zeer bitter 
zijn. Maar dan zullen we ons daar ook wel weer 
doorworstelen.

Bent u met vakantie geweest?
Een weekje ja.

Hebt u sinds de lockdown nog nieuwe effecten 
aangeschaft? 
Nee, ik koop niet meer zo vaak nieuwe effecten.

Wat was uw meest recente aankoop en voldeed 
die aan de verwachtingen?
Dat moet een download geweest zijn van Colin 
Cloud. Zeer doordacht en bruikbaar materiaal.

Wat was uw grootste miskoop ooit?
Het decor van een vorige straattheaterproductie.

Wat deed u met de extra vrije tijd tijdens de 
lockdown?
Ik heb 2 kindjes van 1,5 en 3 jaar waar we voltijds 

op moesten letten. Ik heb me geen seconde ver-
veeld.

Hebt u online lezingen of optredens bekeken / ge-
volgd? Wat vond u daarvan? 
Ik heb een aantal lezingen gevolgd via de FB 
groep van Luca Volpe. Steeds de moeite, al haal 
je er maar een half idee uit.
Hebt u trucs of optredens gepost op sociale me-
dia?
Nee

Wat vond u van anderen die dat deden?
Boeiend om te volgen

Hebt u contact gehouden met collega’s tijdens 
de periode dat er niet kon worden opgetreden? 
Jazeker

Heeft u tenslotte nog enig advies voor entertai-
ners in deze moeilijke tijden?  
Probeer positief te blijven. Probeer aan je show, 
teksten, materiaal, effecten te werken om er nog 
beter en sterker te staan als het terug kan. Gebruik 
je creativiteit ook in de rest van je bezigheden en 
onthoud steeds dat ook dit zal passeren.
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Clown Rocky
Om te beginnen, hoe gaat het met u? Iedereen 
in uw familiekring gezond en wel?
Gelukkig alles OK, gezond en wel, behalve wat 
Coronakilootjes

Even voor alle duidelijkheid i.v.m. de regels… 
wat is uw nationaliteit?
Belg  

Leeft u volledig van uw artistieke activiteiten? 
Ja, wij hebben geen andere bron van inkomsten, 
ook de boekingen via het boekingskantoor lagen 
helemaal stil. Er sijpelt nu wel wat binnen maar 
alles is onder voorbehoud.

We zitten halverwege de zomer en de lockdown 
is opgeheven. Bent u alweer aan het optreden 
en zo ja, wat zijn de eerste ervaringen?
Er zijn inderdaad terug wat optredens, de helft 
is afgezegd, het is héél vermoeiend. Je moet je 
programma aanpassen, constant heel alert zijn, je 
bent uit je gewone routine.

Draagt u een mondmasker?
Ja, bij het binnenkomen en opstellen van materi-
aal.

Ontsmet u alle materiaal?
Ja, alsook micro’s. De microfoon waar het publiek 
in antwoordt is een tweede micro waar we ook 
afstand mee houden, op een zelf ontworpen ver-
lengd statief. 

Hebt u uw programma aangepast aan de om-
standigheden en zo ja, hoe? 
Ja, door zo weinig mogelijk interactie met kinderen 
op het podium, meer visuele acts.

Zijn er effecten die niet meer kunnen? Effecten 
die plots veel meer aangewezen zijn?
Bepaalde goochelacts kan je niet meer doen met 
veel attributen.

Hebt u kunnen genieten van steunmaatregelen 
van de overheid en waren die voldoende naar 
uw mening? 
Wij genieten inderdaad van de steunmaatregelen, 
maar meer is welkom. Doordat we al lange tijd in 
het vak zitten hebben we een buffer maar dit mag 
ook geen 2 jaar duren.

Hebt u eventueel een speciale “corona-show” 
verzonnen en wat gebeurt daar dan in? 

Is inderdaad aangepast, we maken er een ver-
jaardagsshow van, o.a.de kleurvoorspelling met 
ballonnen (geweldig effect met dank aan Gunther 
Guinelli)

Een open vraag die niet hoeft beantwoord wor-
den (enkel indien u dat wenst), maar hoe stelt u 
het fi nancieel? Is het overbrugbaar of ziet het 
er somber uit? Hebt u nog een andere bron van 
inkomsten of hebt u eventueel nog een andere 
activiteit opgestart ter compensatie?  
Wij hebben geen andere bron van inkomsten en 
starten ook geen nevenactiviteit op, gelukkig wor-
den we gesponsord door de dienst Pensioenen 
( Clown Rocky zit op een leeftijd van 67 jaar).

Past u uw prijzen aan? Verhoging vanwege ex-
tra kosten corona? Verlaging om meer werk 
binnen te halen? 
Onze prijzen blijven idem, een korting geven we 
niet, onze kosten blijven idem.

Hoe ziet u de toekomst tegemoet met de huidige 
situatie en recente berichtgeving? Is een tweede 
lockdown voor u overleefbaar? 
Met een buffer is het overleefbaar maar deze was 
niet bedoeld voor deze situatie.



Bent u met vakantie geweest? 
Neen, wij genieten sowieso van onze Belgische 
kust.
 
Hebt u sinds de lockdown nog nieuwe effecten 
aangeschaft? 
Neen
 
Wat was uw meest recente aankoop en voldeed 
die aan de verwachtingen? 
Niks aangekocht, we hebben meer dan genoeg 
materiaal, we richten wel een bijkantoor op aan de 
kust, deze planning en kosten waren voorzien.
 
Wat was uw grootste miskoop ooit? 
Destijds een DAT recorder (Digital Audio Tape)
 
Wat deed u met de extra vrije tijd tijdens de 
lockdown? 
We hebben alle materialen eens onder handen 
genomen. Sommigen hadden een laagje verf no-
dig, andere dan weer wat opfrissen, mooier ma-
ken. We hebben de garage geschilderd en voor 
de rest veel genoten van de mooie zon die er was.
 
Hebt u online lezingen of optredens bekeken/
gevolgd? Wat vond u daarvan? 
Neen
 

Hebt u trucs of optredens gepost op sociale me-
dia? 
Neen
 Wat vond u van anderen die dat deden? 
Geen commentaar
 
Hebt u contact gehouden met collega’s tijdens 
de periode dat er niet kon worden opgetreden? 
Enkele artiesten uit de BV-wereld namen toch al 
wel eens contact op om een praatje te maken.
 
Heeft u tenslotte nog enig advies voor entertai-
ners in deze moeilijke tijden?  
Ten alle tijden voorzichtig blijven en niet noodza-
kelijke kosten vermijden. Wij hadden het boekings-
kantoor als tweede inkomen maar ook dit ligt stil.
 
Hebt u zelf nog een opmerking of iets dat u wil 
toevoegen? 
Ik zou zeker niet gaan ‘braderen’ met prijzen, per 
slot van rekening gaan we allemaal de Corona 
factuur mogen betalen: sociale bijdragen, bedrijfs-
voorheffing, enz…we kunnen wel uitstel van beta-
ling krijgen maar korting zeker niet. We wensen 
bij deze alle collega’s veel sterkte en een goede 
gezondheid.
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Marc Woods
Om te beginnen, hoe gaat het met u? Iedereen 
in uw familiekring gezond en wel?
Zoals zo’n beetje alle artiesten is bij mij de agenda 
binnen enkele dagen leeg geveegd en dat deed 
uiteraard enorm veel pijn. Gelukkig zijn we gezond 
en hebben wij in onze naaste omgeving nog geen 
gevallen van Corona gehad, althans voor zover 
we weten niet.

Even voor alle duidelijkheid i.v.m. de regels… 
wat is uw nationaliteit? 
Mijn nationaliteit is Nederlands :)

Leeft u volledig van uw artistieke activiteiten? 
Na mijn afstuderen in 2007 ben ik volledig gegaan 
voor een leven als artiest.

We zitten halverwege de zomer en de lockdown 
is opgeheven. Bent u alweer aan het optreden 
en zo ja, wat zijn de eerste ervaringen?
Er zijn enkele boekingen geweest en die variëren 
nogal qua ervaring, op sommige plekken was het 
enorm lastig om te werken met de huidige richtlij-
nen maar ik heb ook plekken meegemaakt waar 
ik me écht afvroeg of het wel slim was om daar 
aanwezig te zijn. Het was alsof we terug in de tijd 
waren, alsof Covid-19 er even helemaal niet was...
fi jne gedachte misschien maar ik wil niet bijdragen 
aan een nieu-we golf van besmettingen dus ik 
houd mij zo veel mogelijk aan de richtlijnen.

Draagt u een mondmasker? 
Ik draag geen mondmasker.

Ontsmet u (alle) materiaal? 
Nee, maar ik gebruik wel te pas en te onpas een 
pompje met alcoholische desinfectie voor mijn 
handen. Ook mijn toeschouwers zijn vrij om dit te 
gebruiken.

Hebt u uw programma aangepast aan de om-
standigheden en zo ja, hoe?
Het heeft even 3 dagen geduurd om te herstellen 
van de shock...maar daarna heb ik zo snel mo-
gelijk mijn repertoire doorgenomen om te bekijken 
wat er überhaupt wel en niet mogelijk is.

Zijn er effecten die niet meer kunnen? Effecten 
die plots veel meer aangewezen zijn?
Ik heb enkele effecten waarbij ik fysiek contact 
niet kan vermijden, zakkenrollen gaat nu gewoon 
écht niet en ook effecten waarbij ik methode tech-
nisch gezien even in de buurt moet zijn van de toe-
schouwer heb ik voorlopig even uit mijn repertoire 
geschrapt. Ik moet zeggen dat het wel een enorme 
creatieve boost geeft om te bekijken wat er niet 
maar vooral wat er wél mogelijk is.

Roept u mensen op het podium of indien close-
up, laat u ze zaken signeren en vasthouden?
Ik gebruik een tafel welke te allen tijde als tussen-
station dient, ik geef niets direct af en pak niets 
direct aan. De desinfectie-alcohol vloeit rijkelijk en 
via het tafeltje is signeren dan wel mogelijk. Wan-
neer je het virus-technisch zou bekijken valt het te 
betwisten natuurlijk of het wel of niet 100% veilig 
is...echter is het ook niet mogelijk om compleet 
hermetisch te werken met de vorm die ik hanteer.
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Hebt u kunnen genieten van steunmaatregelen 
van de overheid en waren die voldoende naar 
uw mening?
In Nederland werd binnen no-time een aantal re-
gelingen getroffen om ondernemers te helpen. Ik 
heb gebruik gemaakt van de Tozo-1 en ik kreeg 
hierdoor €1500,= in de maand en dat 3 maanden 
achter elkaar. Een prettige regeling waar ik ook blij 
mee ben geweest. Ik vind het lastig om negatief te 
staan tegenover de overheid, zij zijn ook niet blij 
met de huidige situatie en kunnen niet uit blíjven 
delen natuurlijk.

Hebt u eventueel een speciale “corona-show” 
verzonnen en wat gebeurt daar dan in?
Ik werd door een lokaal theater gevraagd om na de 
heftigste periode een show te komen verzorgen. Ik 
heb de uitdaging aangenomen en heb hiervoor “de 
1,5 meter show” gemaakt. Het is een mix van ef-
fecten die ik al langer doe en een aantal nieu-we 
effecten. De conclusie van de show is uiteindelijk 
de wens dat iedereen gezond blijft, dit wordt met 
behulp van Cryptext uiteindelijk onthuld. Cryptext 
zijn getallen die ondersteboven een woord vor-
men. Verder heb ik een doorzichtig scherm op het 
podium wat mij van de toeschouwer op het podium 
scheidt. Op zich een prima werkende oplossing. 
Wat wel écht lastig is heb ik gemerkt is de afstand 
van de achterste rijen tot het podium, de zichtbaar-
heid liet daar wel wat te wensen over. Het is mo-
menteel roeien met de riemen die we hebben en 
het leert om nóg groter te spelen voor zover dat 
mogelijk is.

Een open vraag die niet hoeft beantwoord wor-
den (enkel indien u dat wenst), maar hoe stelt u 
het financieel? Is het overbrugbaar of ziet het 
er somber uit? Hebt u nog een andere bron van 
inkomsten of hebt u eventueel nog een andere 
activiteit opge-start ter compensatie?
Ik ben na een week lockdown begonnen met een 
nieuw bedrijf DoorMarc.nl – ik heb een opleiding 
tot media-vormgever gedaan en ben dus weer 
begonnen met het ontwerpen van logo’s, web-
sites en aanverwanten. In Juni kwamen de eerste 
opdrachten hiervoor binnen...dit loopt nog geen 
storm maar ik heb gelukkig wat werk hieruit kun-
nen krijgen en dat geeft dus iets om handen en het 
levert een extra bron van inkomsten. Dus mocht 
er nog iemand een digitale todo-lijst hebben dan 
houd ik mij aanbevolen.

Past u uw prijzen aan? Verhoging vanwege ex-
tra kosten corona? Verlaging om meer werk 
binnen te halen?
Ja, ik pas mijn prijzen enigszins aan, ik wil toch 
inkomen hebben om mijn gezin te onderhouden 

en om mijn bedrijf overeind te houden. Ons werk 
is nou eenmaal sterk afhankelijk van economische 
grillen en dan ontkom je er volgens mij niet aan om 
flexibel er mee om te gaan.

Hoe ziet u de toekomst tegemoet met de huidige 
situatie en recente berichtgeving? Is een tweede 
lockdown voor u overleefbaar?
Volgens mij is het niet de vraag of, maar wanneer 
er een tweede golf komt, als hier dan ook een 
tweede lockdown uit voortvloeit dan zullen we ook 
daar weer uit komen. We redden dat dan samen 
wel, mijn vrouw heeft ook een inkomen...maar 
wenselijk is het natuurlijk niet.

Bent u met vakantie geweest?
Ik schrijf dit vanaf de camping in Nederland, we 
zijn toch lekker op vakantie...het buitenland durf-
den we niet aan, want normaal gesproken zouden 
we nu lekker in Zuid-Frankrijk zitten.

Hebt u sinds de lockdown nog nieuwe effecten 
aangeschaft?
In Blackpool heb ik nog een bowling-ball koffer ge-
kocht, prachtig effect waarbij vooraf de koffer leeg 
getoond kan worden. Ik had alleen nog geen bow-
ling-ball, dat is eigenlijk het enige wat ik nog heb 
aangeschaft zodat ik dit effect kon gaan gebruiken 
in “de 1,5 meter show”.

Wat was uw meest recente aankoop en voldeed 
die aan de verwachtingen?
De bowling-ball koffer dus :) en ja dat is een erg 
mooi ding!!

Wat was uw grootste miskoop ooit?
Pfoe, ik heb in het verleden talloze effecten, trucs 
en hulpmiddelen gekocht en er waren er ontzet-
tend veel die uiteindelijk in de kast zijn beland…
velen daarvan waren dus een miskoop...maar...
door dat proces heb ik ook geleerd om anders om 
te gaan met het aankopen van nieuw materiaal.

Wat deed u met de extra vrije tijd tijdens de 
lockdown?
Ik ben naast het opzetten van mijn nieuwe bedrijf, 
intensief bij mijn gezin betrokken geweest...thuis 
onderwijs van onze oudste en verzorging van 
onze jongste die in December geboren is. Fijn om 
die tijd nu te hebben...goochel-zakelijk heb ik me 
beziggehouden met nieuwe presentaties voor het 
bedrijfsleven.

Hebt u online lezingen of optredens bekeken / 
gevolgd? Wat vond u daarvan?
De shows van Goochelend Nederland Online heb 
ik bekeken en aan bijgedragen, de podcast van de 
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NMU heb ik beluisterd.

Hebt u trucs of optredens gepost op sociale me-
dia?
Er zijn een aantal mooie initiatieven geweest, zo 
heeft Niels Houtepen de Hans Klok and friends 
video geïnitieerd en samen met Niels Nijland heb-
ben we nog een ander video-project opgepakt.

Wat vond u van anderen die dat deden?
Prachtig, het brengt ons allen het dichtste bij dat-
gene wat we het liefste doen...optreden voor écht 
publiek. Het was/is eigenlijk second-best.

Hebt u contact gehouden met collega’s tijdens 
de periode dat er niet kon worden opgetreden? 
Meer dan anders...heel fi jn om te merken die 
saamhorigheid. Allen in hetzelfde schuitje doet 
ook goede dingen met mensen.

Heeft u tenslotte nog enig advies voor entertai-
ners in deze moeilijke tijden?  
Ik raad iedereen aan om je ego opzij te zetten, 
zoek er iets naast en zorg dat je deze moeilijke 
tijd door kunt komen. Ga uit van slechte scenario’s 
maar verlies niet het vertrouwen in de toekomst...

eens staan we weer regelmatig in het voetlicht en 
voe-len we weer die bijzondere dynamiek die ons 
vak zo uniek maakt!

Hebt u zelf nog een opmerking of iets dat u wil 
toevoegen? 
Blijf gezond!

Daniel Adrian
Om te beginnen, hoe gaat het met u? Iedereen 
in uw familiekring gezond en wel?
Goed, wat gezondheid en familie betreft alles OK.

Even voor alle duidelijkheid i.v.m. de regels… 
wat is uw nationaliteit? 
Belg

Leeft u volledig van uw artistieke activiteiten?
Ja

We zitten halverwege de zomer en de lockdown 
is opgeheven. Bent u alweer aan het optreden 
en zo ja, wat zijn de eerste ervaringen?
Ja, maar het blijft héél rustig… enkele privé fees-
ten… wat de klanten betreft geen speciale vragen 
of maatregelen… « net zoals vroeger »…

Draagt u een mondmasker? 
Nee

Ontsmet u (alle) materiaal? 
Nee

Hebt u uw programma aangepast aan de om-
standigheden en zo ja, hoe? 
Voor mijn podium programma, nee. Voor mijn 
close-up programma gewoon proberen fysiek con-
tact te vermijden

Zijn er effecten die niet meer kunnen? Effecten 
die plots veel meer aangewezen zijn? 
Voorlopig effecten met mond vermijden… (kaart 
in mond, bal in mond…) Mentalisme zal nu zeker 
nog meer gebruikt worden…

Roept u mensen op het podium of indien close-
up, laat u ze zaken signeren en vasthouden?
Ja

Hebt u kunnen genieten van steunmaatregelen 
van de overheid en waren die voldoende naar 
uw mening? 
Nee 

Hebt u eventueel een speciale “corona-show” 
verzonnen en wat gebeurt daar dan in?
Ja, maar nog niet effectief voorgesteld… Geen (of 
minimaal) contact met de toeschouwers.

Een open vraag die niet hoeft beantwoord wor-
den (enkel indien u dat wenst), maar hoe stelt u 



het financieel? Is het overbrugbaar of ziet het 
er somber uit? Hebt u nog een andere bron van 
inkomsten of hebt u eventueel nog een andere 
activiteit opgestart ter compensatie?  
Voorlopig is het nog overbrugbaar. Nee, geen an-
dere activiteit 

Past u uw prijzen aan? Verhoging vanwege ex-
tra kosten corona? Verlaging om meer werk 
binnen te halen? 
Nee

Hoe ziet u de toekomst tegemoet met de huidige 
situatie en recente berichtgeving? Is een tweede 
lockdown voor u overleefbaar? 
Overleefbaar ja, maar als we ook het ‘wintersei-
zoen’ missen, zal het inderdaad moeilijker wor-
den… zeker voor volgend jaar.

Bent u met vakantie geweest?
Ja

Hebt u sinds de lockdown nog nieuwe effecten 
aangeschaft? 
Ja

Wat was uw meest recente aankoop en voldeed 
die aan de verwachtingen?
Cardiographic Recall, leuk effect maar spijtig ge-
noeg nog niet live kunnen gebruiken…

Wat was uw grootste miskoop ooit?
Ooit.. weet ik niet… maar onlangs Birthday Party 
Prediction van Silly Billy… gewoon valse publici-
teit…

Wat deed u met de extra vrije tijd tijdens de 
lockdown?
Voornamelijk orde brengen in mijn materiaal… 
(het was nodig…) en eindelijk een database ge-
maakt van mijn materiaal. Ook mijn website in het 
Engels vertaald.

Hebt u online lezingen of optredens bekeken / 
gevolgd? Wat vond u daarvan? 
Nee

Hebt u trucs of optredens gepost op sociale me-
dia?
Nee, ik ben niet van de ‘social media generatie’…
maar ik probeer mij aan te passen… :-)

Hebt u contact gehouden met collega’s tijdens 
de periode dat er niet kon worden opgetreden? 
Jazeker

Heeft u tenslotte nog enig advies voor entertai-
ners in deze moeilijke tijden?
Moeilijk om advies te geven in een situatie die 
nieuw is voor iedereen… 

Hebt u zelf nog een opmerking of iets dat u wil 
toevoegen? 
Ik denk dat tenslotte, zoals voor vele andere za-
ken, deze crisis zal overwaaien. Het zal mogelijks 
iets langer duren dan andere crisissen maar we 
zullen het allemaal wel vergeten, dus relax en af-
wachten…
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Wally Rocking
Om te beginnen, hoe gaat het met u? Iedereen 
in uw familiekring gezond en wel?
Alles ok, iedereen in goede gezondheid.

Even voor alle duidelijkheid i.v.m. de regels… 
wat is uw nationaliteit? 
Tot nader order nog steeds de Belgische nationa-
liteit.

Leeft u volledig van uw artistieke activiteiten? 
Ja

We zitten halverwege de zomer en de lockdown 
is opgeheven. Bent u alweer aan het optreden 
en zo ja, wat zijn de eerste ervaringen? 
Ik ben terug aan het optreden en de reacties van 
de mensen zijn positief.

Draagt u een mondmasker? 
Ik heb tijdens mijn optredens een mondmasker en 
een gezichtsscherm klaar liggen voor gebruik en 
indien de situatie dit eist (direct contact met men-
sen op het podium) wordt dit ook gebruikt (meestal 
dan gezichtsscherm)

Ontsmet u (alle) materiaal?
Het materiaal waar het publiek mee in aanraking 
komt wordt idd ontsmet.

Hebt u uw programma aangepast aan de om-
standigheden en zo ja, hoe? 
Ja, ik heb mijn programma en acts zo aangepast 
dat er een strikt minimum aan publiek op het po-
dium nodig is om deel te nemen aan de show.

Zijn er effecten die niet meer kunnen? Effecten 
die plots veel meer aangewezen zijn? 
Alle effecten zijn volgens mij mogelijk, mits de no-
dige voorzorgen, alhoewel ik zelf de effecten waar 
nabij contact met de mensen nodig is, tot het mi-
nimum beperk.

Roept u mensen op het podium of indien close-
up, laat u ze zaken signeren en vasthouden?
Ik roep mensen op het podium, maar respecteer 
de voorgeschreven afstand. Indien dit niet kan, 
dan gebruik ik het gezichtsscherm of in het uiterste 
geval het mondmasker.

Hebt u kunnen genieten van steunmaatregelen 
van de overheid en waren die voldoende naar 
uw mening? 
Ik heb als zelfstandig ondernemer kunnen genie-
ten van de steunmaatregelen, zij dekten een deel 
maar natuurlijk niet alle verlies.

Hebt u eventueel een speciale “corona-show” 
verzonnen en wat gebeurt daar dan in? 
Ik heb geen speciale show verzonnen, enkel de 
acts wat aangepast.
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Een open vraag die niet hoeft beantwoord wor-
den (enkel indien u dat wenst), maar hoe stelt u 
het financieel? Is het overbrugbaar of ziet het 
er somber uit? Hebt u nog een andere bron van 
inkomsten of hebt u eventueel nog een andere 
activiteit opgestart ter compensatie?  
Ik ben financieel gezond de huidige crisis door ge-
komen. De kunst is natuurlijk uw gelden zoals een 
goede huisvader te beheren en geen onnodige 
uitgaven te doen, ook niet onder normale omstan-
digheden trouwens.

Past u uw prijzen aan? Verhoging vanwege ex-
tra kosten corona? Verlaging om meer werk 
binnen te halen?  
Mijn prijzen blijven behouden onder alle omstan-
digheden en worden niet aangepast naar boven 
of beneden.

Hoe ziet u de toekomst tegemoet met de huidige 
situatie en recente berichtgeving? Is een tweede 
lockdown voor u overleefbaar? 
Ik ga niet in paniek geraken door een eventuele 
tweede golf, de buffer is er nog steeds :-)

Bent u met vakantie geweest? 
Ik ben niet op vakantie geweest, niet opportuun in 
de huidige situatie.

Hebt u sinds de lockdown nog nieuwe effecten 
aangeschaft? 
Enkele kleine effecten als aanvulling van de show

Wat was uw meest recente aankoop en voldeed 
die aan de verwachtingen? 
Six bill repeat om in te spelen op de financiële situ-
atie van corona en hoe wij dit als goochelaars met 
een kwinkslag oplossen.

Wat was uw grootste miskoop ooit? 
Ik heb geen miskopen, over elke aankoop wordt 
lang nagedacht voor aanschaffing. Ik koop nooit 
iets impulsief.

Wat deed u met de extra vrije tijd tijdens de 
lockdown? 
Sporten en de tuin onderhouden.

Hebt u online lezingen of optredens bekeken / 
gevolgd? Wat vond u daarvan? 
Ik heb wel enkele filmpjes bekeken, sommigen 
konden mij bekoren, anderen (zonder namen te 
noemen) waren niet van de kwaliteit om openbaar 
vertoond te worden.

Hebt u trucs of optredens gepost op sociale me-
dia? 
Ik heb enkele filmpjes van vroeger gepost, maar 
meer uit nostalgie.

Wat vond u van anderen die dat deden? 
Er waren enkele collega’s/vrienden die fantasti-
sche bijdragen geleverd hebben en die top waren, 
zowel qua inhoud als qua kwaliteit. Zoals hierbo-
ven reeds gezegd, waren andere van mindere 
kwaliteit en zouden beter niet gepost zijn, maar 
dat is mijn persoonlijke mening. Iedereen heeft 
natuurlijk zijn eigen verdienste om bijgedragen te 
hebben aan de edele goochelkunst.

Hebt u contact gehouden met collega’s tijdens 
de periode dat er niet kon worden opgetreden? 
Contact is er altijd blijven bestaan, al was het van 
op afstand.

Heeft u tenslotte nog enig advies voor entertai-
ners in deze moeilijke tijden?  
Blijf uzelf en ga het niet te ver zoeken om uw op-
tredens te veranderen. Zorg in goede tijden dat je 
een buffer kan opbouwen zodat je mindere perio-
des zonder paniek kan doorkomen. Ga niet te gek 
doen met uw “coronaprijzen”, weet dat de mensen 
waarvoor u eventueel terug gaat optreden ook on-
der de crisis geleden hebben. Als je nu je gewone 
prijzen blijft aanhouden zal dat uw naam en werk-
gelegenheid in de toekomst ten goede komen.

Hebt u zelf nog een opmerking of iets dat u wil 
toevoegen? 
In denk dat hiermee alles gezegd is en wens alle 
vrienden en collega’s het allerbeste toe voor de 
toekomst
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Wallie
Om te beginnen, hoe gaat het met u? Iedereen 
in uw familiekring gezond en wel?
Alles gezond en wel gelukkig!

Even voor alle duidelijkheid i.v.m. de regels… 
wat is uw nationaliteit? 
Een Ollander :-)

Leeft u volledig van uw artistieke activiteiten? 
Voor 70%.

We zitten halverwege de zomer en de lockdown 
is opgeheven. Bent u alweer aan het optreden 
en zo ja, wat zijn de eerste ervaringen?
Ik heb nu een optreden of 15 achter de rug (tot 17 
juli) en de eerste ervaringen zijn meer dan posi-
tief. Wij denken er moeilijker over dan diegenen 
die ons boeken.

Draagt u een mondmasker? 
Nee.

Ontsmet u (alle) materiaal? 
Nee, alleen mijn handen. 

Hebt u uw programma aangepast aan de om-
standigheden en zo ja, hoe?
Ik probeer afstand te houden maar voor de rest 
blijf ik het oude doen.

Zijn er effecten die niet meer kunnen? Effecten 
die plots veel meer aangewezen zijn? 
Sponsballen zou ik persoonlijk niet meer doen 
maar voor de rest bijna alles. 

Roept u mensen op het podium of indien close-
up, laat u ze zaken signeren en vasthouden?
Ja, ik goochel alleen close-up en met de ballonnen 
is een extra hand wel eens makkelijk. 

Hebt u kunnen genieten van steunmaatregelen 
van de overheid en waren die voldoende naar 
uw mening? 
Ik had het geluk dat ik overal uit de boot viel :-)

Hebt u eventueel een speciale “corona-show” 
verzonnen en wat gebeurt daar dan in? 
Nee, wel optredens gedaan op stelten in winkel-
centra waar ik op een ludieke manier de mensen 
uitlegde wat de regels waren. 

Een open vraag die niet hoeft beantwoord wor-
den (enkel indien u dat wenst), maar hoe stelt u 
het fi nancieel? Is het overbrugbaar of ziet het 
er somber uit? Hebt u nog een andere bron van 
inkomsten of hebt u eventueel nog een andere 
activiteit opge-start ter compensatie? 
Ik heb er gelukkig nog een deeltijdse baan naast 
in het onderwijs en dat was mijn geluk. Ik over-
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Hebt u contact gehouden met collega’s tijdens 
de periode dat er niet kon worden opgetreden? 
Via Facebook/app zeker…en bij onze Goochel-
club (MCG) hebben we de maandelijkse vergade-
ringen gedaan via een Zoom verbinding.

Heeft u tenslotte nog enig advies voor entertai-
ners in deze moeilijke tijden?  
Raak niet in paniek en ga niet met je prijzen goo-
chelen. Laat de mensen via social media zien wat 
je kan en doet en het komt allemaal weer goed… 
maar het zal stap voor stap zijn. 

Hebt u zelf nog een opmerking of iets dat u wil 
toevoegen? 
Mijn ervaring van de afgelopen weken is dat wij er 
“spastischer” in staan dan de klant die ons boekt. 
Ik zie het op goochelgebied en hetzelfde op bal-
lonnengebied. De klant wil geëntertaind worden 
en niet worden lastig gevallen met allerlei beper-
kingen. Ontsmet je handen en let gewoon een 
beetje op wat je doet. Voel je jezelf niet happy 
met een bepaalde situatie, ga deze dan gewoon 
uit de weg. Laat je enthousiasme niet afremmen 
door alle regeltjes. Als je zelf ontspannen bent dan 
straal je dat ook uit en is je publiek dat ook. Geniet 
(weer) van je optredens.

leef het wel, maar de slagroom en de kers zijn wel 
even van de taart. 

Past u uw prijzen aan? Verhoging vanwege ex-
tra kosten corona? Verlaging om meer werk 
binnen te halen? 
Nee, mijn prijzen zijn gelijk gebleven. 

Hoe ziet u de toekomst tegemoet met de huidige 
situatie en recente berichtgeving? Is een tweede 
lockdown voor u overleefbaar? 
Ik kan gelukkig zeggen dat op dit moment de 
agenda weer aardig begint vol te stromen en ik 
heb zoals gezegd het geluk dat ik er nog een klein 
inkomen naast heb. Dus overleven doe ik dit wel. 
Maar een tweede lockdown zou voor vele arties-
ten wel eens de nekslag kunnen zijn. 

Bent u met vakantie geweest?
Ik heb een mooie rondreis van twee weken achter 
de rug in het Italiaanse Puglia.

Hebt u sinds de lockdown nog nieuwe effecten 
aangeschaft?
Een paar monte-effecten en balletje-balletje effec-
ten (daar ben ik gek op)

Wat was uw meest recente aankoop en voldeed 
die aan de verwachtingen?
The Bullet van Leo Smetsers, een super extraatje 
voor je balletje-balletje effect.

Wat was uw grootste miskoop ooit?
Heb je even? :-) Op goochelgebied Cube-a-Libre, 
op ballonnengebied een “exploding balloonwall 
kit” van toen € 1300.00

Wat deed u met de extra vrije tijd tijdens de 
lockdown?
Extra werken op school en proberen wat te fietsen/
sporten om niet helemaal dicht te groeien.

Hebt u online lezingen of optredens bekeken / 
gevolgd? Wat vond u daarvan? 
Veel filmpjes van collega’s voorbij zien komen wat 
super was en de challenges waren super leuk.

Hebt u trucs of optredens gepost op sociale me-
dia?
Ik heb de eerste maand elke dag een ander filmpje 
geplaatst onder het mom “Keep the magic alive”.

Wat vond u van anderen die dat deden?
Super, ik denk dat iedereen op zijn eigen niveau 
super zijn best heeft gedaan om er het beste van 
te maken. 
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