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Goochelen 

Houd je van goochelen? 
Ken je ook een truc? 
Nee? 
Dan heb je hier het juiste boek. 
Het gaat over goochelen en er staan ook vijf  goo-
cheltrucs in. 
Als je ze goed oefent, kun je misschien een voor-
stelling geven. 
Je leest ook over wat goochelaars allemaal met 
hun trucs kunnen. 
Aan het eind van het boek kun je vier filmpjes over 
goochelen bekijken. 



1. Toveren en goochelen 

Toveren  
Toveren komt vaak voor in sprookjes.  
Denk maar aan een heks, een fee of  
aan een betoverd voorwerp. 
In sprookjes worden dingen onzicht-
baar of  kunnen dieren praten. 
Ook kan een heks zich in een dier ver-
anderen. 
Of  ze vliegt weg op haar bezem. 
 

Goochelen 
Je zou denken dat goochelen een soort toveren 
is. 
Dat is niet zo. 
Het lijkt toveren, maar het is het niet. 
Dat komt, omdat de goochelaar zijn publiek een 
eigenlijk voor de gek houdt. 
De vingers van de goochelaar bewegen erg vlug. 
Ze gaan te snel voor de ogen van het publiek. 
Of  het publiek wordt tijdens een truc even af-
geleid. Zo zien ze niet wat er precies gebeurt. 



2. Goochelmanieren 

Goochelen kan op heel veel verschillende manieren 
gebeuren. Wat heeft een goochelaar allemaal in zijn 
doos vol trucs zitten? 
 
Van niets naar iets 
De goochelaar kan dingen uit het niets laten ver-
schijnen. Het konijn uit de hoed en  een hand vol 
kaarten verschijnt uit het niets.  
Of  een emmer zit opeens vol munten.  
Een duif  verschijnt uit een lege doos. 

Verdwijnen 
Het omgekeerde kan natuurlijk ook.  
Munten, kaarten, een kooi vol duiven, een assistente 
in een kast..........  
Opeens is alles verdwenen. 

Veranderen 
De goochelaar kan ook iets laten veranderen. 
Een zijden zakdoek verandert van kleur, een 
assistente verandert in een tijger.  



Van kapot naar heel 
De goochelaar maakt expres iets kapot en 
maakt het daarna weer heel. Hij knipt een 
touw doormidden en maakt er later weer 
een heel touw van. Hij slaat een horloge 
van iemand uit het publiek kapot met een 
hamer. En later verschijnt er weer een 
heel horloge. En een doorgezaagde per-
soon: twee losse stukken worden weer 
één lichaam. 
 

Gevangen 
De goochelaar kan zich ook op allerlei manieren laten boei-
en en opsluiten. Dat kan zelfs onder water.  
De goochelaar weet zich op een bijzonder manier te be-
vrijden. 

Van plaats veranderen 
Ook kan de goochelaar een voor-
werp onzichtbaar van plaats laten 
veranderen.  
Een assistente zit in een kast en 
later zit ze achter in de zaal.  
Een kanarie in een kooi zit later 
op een heel andere plek. 



Zweven 
De goochelaar laat een voorwerp 
of  een persoon zweven. 
Een bal zweeft langs een doek of  
een zakdoek zweeft door de lucht. 
Nog meer indruk maakt een assi-
stente die op haar rug door de 
lucht zweeft. 

Voorspellen 
De goochelaar voorspelt wat een toeschouwer zal kiezen. 
Hij voorspelt een nummer dat iemand opschrijft  
De goochelaar weet hoeveel klein geld iemand uit het pu-
bliek in zijn zak heeft.  
Of  hij voorspelt wat iemand gaat tekenen. 

Er dwars doorheen 
De goochelaar duwt ringen tegen el-
kaar en opeens zitten ze aan elkaar 
vast.  
Een kaars gaat dwars door een arm. 
Er gaan zwaarden door een kast 
waarin een assistente zit opgesloten. 



3. Goochelen maar! 

Iedereen vindt het leuk om een goo-
chelaar aan het werk te zien. 
Je bent altijd nieuwsgierig hoe die 
goocheltruc werkt. 
Goochelaars houden hun goocheltrucs 
geheim.  
In dit hoofdstuk lees je meer over de 
geheimen van een paar trucs. 
Daarmee word jij opeens de gooche-
laar.  
Je kunt je geleerde truc het best een 
paar keer goed  alleen oefenen. 
Op die manier gaat je truc steeds be-
ter en soepeler.  
Later kun je dan je truc met veel show 
laten zien aan een publiek. 
Doe je trucs niet te snel, maar voer de 
spanning in het publiek een beetje op. 
 
Vlug naar de eerste truc. 



Truc 1: Het toverpotlood 
Dit is een eenvoudige truc. Dit heb je nodig:  

een lang potlood 

Hoe kan dit potlood aan je 

hand blijven plakken? 

 

Het geheim van deze truc? 
De  manier waarop de grijp- 
hand de pols van de andere 
hand vast houdt. 

Wat moet je doen 
1. Leg het porlood op een tafel. Op een tafelkleed gaat 

de truc gemakkelijker. Op een gewone tafel moet je 
het potlood op de tafelrand leggen. 

2. Grijp met je ene hand rond de pols van je andere 
hand. 

3. Leg je hand over het potlood en verschuif gelijk je 
wijsvinger van de grijphand onder de handpalm van 
de andere hand. Dit mag niet opvallen. (B) 

4. Wriemel onopvallend je vinger onder het potlood. 
Dit moet je veel oefenen, zodat het echt soepel gaat. 

5. Til je hand op. Het lijkt nu alsof het potlood  aan je 
hand vastgeplakt zit. (A) 

6. Leg je hand terug op tafel en haal voorzichtig je 
wijsvinger terug. Dit moet je ook extra oefenen. 

7. Laat nu allebei je lege handpalmen zien. Zo kan het 
publiek zien dat er niets verdachts te zien is. 

B 

A 



Truc 2: Het potlood van rubber 
Dit is een eenvoudige truc. Dit heb je nodig:  

een lang potlood 

Hoe wordt dit potlood slap 

en  buigzaam? (A) 

 

Het geheim van deze truc? 
Het gaat erom hoe je het pot-
lood vasthoudt en hoe je je 
hand beweegt. 

Wat moet je doen 
1. Houd het potlood tussen duim en wijsvinger. 

Houd je duim en wijsvinger heel erg ontspannen. 
Zo zit het potlood er losjes tussen. 

2. Beweeg je hand op en neer (B). Omdat het potlood 
losjes tussen duim en wijsvinger zit, gaat het pot-
lood heen en weer stuiteren tussen je vingers. 

3. De beweging van je hand en het stuiteren van het 
potlood houden je oog en het oog van het publiek 
voor de gek. Het lijkt of het potlood slap wordt en 
doorbuigt. Je hoeft  het potlood niet echt hard te 
bewegen. Oefen dit een paar keer goed. Kijk of je 
het potlood slap ziet worden. Heb je dat onder de 
knie dan kun je je truc aan publiek laten zien. 

4. Denk eraan: het potlood zit heel los tussen duim 
en wijsvinger. 

B 

A 



Dit heb je nodig:  
Tekenpapier, een envelop, 
een pen en een schaar. 

Hoe blijft dit meisje heel? (A) 

 

Truc 3: Het doorgezaagde weesmeisje 
Een geliefde truc van de goochelaar is 
de truc waarbij een dame in een kist 
doormidden gezaagd wordt.  
Hier doen we het met  een papieren 
meisje. Zo wordt de truc niet te bloe-
derig. 

Het geheim van deze truc? 
Gleuven in de envelop zorgen ervoor dat 
het meisje heel blijft. 

Wat moet je doen 
1. Voor deze truc moet je het een en ander voor-

bereiden. Neem de envelop en plak deze dicht. 
Daarna knip je de twee korte kanten van de en-
velop (B). Je hebt nu een open koker. Het is de 
kist voor het weesmeisje. 

2. Neem een strook gekleurd papier die ge-
makkelijk in de “kist” past. De uiteinden van de 
strook steken uit. Teken op de strook een meis-
je. Hoofd en voeten steken uit de “kist”.(C) 

3. Neem de lege envelop. Zorg dat de ene vouwlijn 
boven en de ander onder zit (D) Duw de envelop 
plat. Knip twee sleuven in de envelop. Knip tot 
de vouwlijn. De envelop heeft dan drie gelijke 
stukken .  (zie de volgende bladzijde) 

B 

A 

C 

D 



Vervolg truc 3: Het doorgezaagde weesmeisje 

 
Wat moet je doen 

4. Schuif nu het meisje op een speciale manier in de 
envelop. De sleuven zitten aan de achterkant. Het 
gezicht van het meisje zit  aan de bovenkant. (E1) 

5. Schuif het meisje door de sleuven, zoals op plaatje 
E2.  Zorg dat het publiek deze kant niet ziet. 

6. Je bent nu klaar voor je truc. Zeg tegen je publiek dat 
dit meisje in een goochelkist ligt. Je gaat haar door-
knippen, maar ze zal toch heel blijven. 

7. Neem de schaar. Nu moet je op de goede manier 
knippen. Aan de bovenkant lijkt het of de envelop 
doorgenknipt wordt met het meisje erin (F). Aan de 
onderkant gebeurt de truc.  Je zorgt dat de schaar 
niet door het meisje gaat, maar dat die net boven 
haar knipt  (G) 

8. Je knipt de envelop door, maar niet het meisje.  Houd 
de twee stukken envelop tegen elkaar (H) en trek het 
meisje eruit. Geef het meisje aan het publiek. Zo 
kunnen ze controleren of ze wel echt heel is. Terwijl 
jij het meisje geeft, frommel je onopvallend de twee 
stukken envelop samen. 
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Truc 4: De verdewenen kraal Dit heb je nodig:  
Een papieren of plastic bekertje. Twee dezelfde kralen, knik-
kers of munten Hoe verwisselt de kraal van 

beker naar broekzak? 

 
Wat moet je doen? 

1. Deze truc moet je voorbereiden. Knip een gat in de 
bodem van de beker, zodat je voorwerp er ge-
makkelijk doorheen valt. (A) 

2. Stop van tevoren een tweede zelfde voorwerp in je 
broekzak. (Houd je de beker in je rechterhand, stop 
dan het voorwerp in je linkerbroekzak. Zo kun je 
het er gemakkelijk uithalen met je andere hand. 

3. Nu komt de truc. Zet de beker op je hand en laat 
duidelijk het voorwerp in de beker vallen. 

4. Zorg dat het voorwerp door het gat valt. Houd je 
hand iets gebogen. Klem het voorwerp tussen je 
hand. Draai de beker nu om. Het voorwerp is ver-
dwenen Zorg dat het publiek niet in de beker kan 
kijken. (B) 

5. Steek nu je hand in je zak en haal het eerder ver-
stopte voorwerp eruit. Hoe is dit voorwerp ver-
huisd? 

Het geheim van deze truc? 
Het voorwerp verdwijnt door een gat in 
de beker. 

A 

Kraal zit in 
de hand 

B 



Truc 5: Koud als ijs Dit heb je nodig: (A) 
Een kopje, een sponsje, een glas met een beetje water en 
een ijsblokje. Hoe verandert het water in 

het kopje opeens in ijs? 

  
Wat moet je doen? 

1. Deze truc moet je voorbereiden.  Doe op de bodem 
van het kopje een stuk spons. De spons moet 
stevig vast blijven zitten op de bodem als je het 
kopje later omdraait. (B) 

2. Op de spons leg je een ijsblokje uit de vriezer. Je 
bent nu klaar om voor je publiek te verschijnen.(C) 

3. Giet een beetje water uit het glas in de beker met 
spons. Oefen even vooraf hoeveel water erin moet. 
Er mag later geen water uit de beker lopen. 

4. Mompel een mooie toverspreuk. Beweeg je hand 
geheimzinnig boven het kopje. Of zeg dat je met je 
goochelhand het water gaat laten bevriezen. 

5. Draai nu het kopje om boven de tafel of boven je 
hand. Het ijsblokje rolt uit het kopje. (D) 

6. Zorg dat het publiek de kop niet meer kan zien.  

Het geheim van deze truc? 
De spons op de bodem houdt het water 
vast, maar niet het ijsblokje. 

A 

B 

C 

D 



4. Filmpjes 

Het Klokhuis: De illusionist 

Bekijk het filmpje 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-illusionist/#q=goochelen






Bronnen en foto’s 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stage_magician 

http://magic.about.com/od/libraryofsimpletricks/ig/Easy-Tricks-for-Kids/ 
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