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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  goocheltrucs in. 
Als je ze goed oefent, kun je misschien een voorstelling geven. 
Je leest ook over wat goochelaars allemaal met hun trucs kunnen. 
 



Toveren  
Toveren komt vaak voor in sprookjes.  
Denk maar aan een heks, een fee of  aan een 
voorwerp dat betoverd is. 
In sprookjes worden dingen of  mensen onzichtbaar 
of  dieren kunnen praten. 
Ook kan een heks zich in een dier veranderen. 
Of  ze vliegt weg op haar bezem. 
 
Goochelen 
Je zou denken dat goochelen een soort toveren is, 
maar dat is niet zo. 
Het lijkt toveren, maar het is het niet. 
Dat komt, omdat de goochelaar zijn publiek een 
beetje voor de gek houdt. 
De vingers van de goochelaar bewegen erg vlug. 
Ze gaan te snel voor de ogen van het publiek. 

En hij leidt het publiek even af. 
Precies in die tijd doet hij iets 
wat niemand gezien heeft. 
Huh, waar komt dat konijn nu 
opeens vandaan? 
Je hebt waarschijnlijk even niet 
opgelet. 

 

    1. Toveren en goochelen 



2. Goochelmanieren 

 

Er zijn verschillende manieren van goochelen. 
Wat heeft een goochelaar allemaal in zijn doos vol trucs 
zitten? 
 
Van niets naar iets 
De goochelaar kan dingen uit het niets laten verschijnen. 
Een duif  uit de hoed en een hand vol kaarten verschijnt 
uit het niets.  
Of  een hoed zit opeens vol munten.  
Een bos bloemen verschijnt uit een mouw. 
 
Verdwijnen 
Het omgekeerde kan natuurlijk ook.  
Munten, kaarten, een rode zakdoek, een assistente in 
een kast..........  
Opeens is alles verdwenen. 

 
Veranderen 
Een goochelaar kan ook de dingen 
veranderen.  
Een zakdoek verandert van kleur of  
een voorwerp verandert in iets 
anders.  
 

 



 
 

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 persoon: twee losse 
stukken worden weer één lichaam. 
 
Van plaats veranderen 
Ook kan de goochelaar een voorwerp 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. 

 
Gevangen 
De goochelaar kan zich ook 
op allerlei manieren laten 
boeien en opsluiten.  
Dat kan zelfs onder water.  
De goochelaar weet zich 
dan altijd op één of  andere 
manier te bevrijden. 

 
 

 



Zweven 
De goochelaar kan ook voorwerpen of  personen  
laten zweven. 
Een bal zweeft langs een doek of  een zakdoek 
zweeft door de lucht. 
Nog meer indruk maakt een assistente die op haar 
rug door de lucht zweeft. 
 
Er dwars doorheen 
De goochelaar duwt ringen tegen elkaar.  
Opeens zitten de ringen aan elkaar vast.  
Een kaars gaat dwars door een arm. 
De goochelaar steekt zwaarden door een kast.  
Binnenin zit zijn assistente. 
 
Voorspellen 
De goochelaar voorspelt wat een toeschouwer zal 

kiezen. Hij voorspelt een 
nummer dat iemand gaat 
opschrijven  
Of  hij weet hoeveel klein 
geld iemand uit het publiek 
in zijn zak heeft.  
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3. Goochelen maar! 

 

 

Nieuwsgierig 
Iedereen vindt het leuk om een goochelaar aan 
het werk te zien. 
Je bent altijd nieuwsgierig hoe die goocheltruc 
werkt. 
  
Geheimen 
Goochelaars houden hun goocheltrucs geheim. 
In dit hoofdstuk lees je meer over de geheimen 
van een paar trucs. 
Daarmee word jij opeens de goochelaar.  
Je kunt je geleerde truc het best een paar keer 
goed  alleen oefenen. 
Zo  gaat je truc steeds beter 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 

 

B 

A 

Dit is het geheim 
van de truc. 

 

 

Dit heb je nodig. 
Een lang potlood. 
 

Dit moet je doen. 

1. Leg het potlood 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. 
Laat nu je lege handpalmen zien. 
Zo kan het  publiek zien dat er niets 
verdachts te zien is. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Dit heb je nodig. 
Een lang potlood. 
 

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

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

2. Beweeg je hand op en neer (B). 
Omdat het potlood losjes tussen je duim en 
wijsvinger zit, gaat het potlood 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 goed 
onder de knie laat dan de truc 
aan publiek laten zien. 
4. Denk eraan: het potlood zit 
heel los tussen duim en 
wijsvinger. 
 

 

Truc 2:  Een potlood van rubber 

 

B 

A 

B 

A 

 

 

 

Dit is het geheim van 
de truc:  
ontspan je duim en 
wijsvingen. 



Truc 3: De verdwenen kraal 

 

Dit heb je nodig 
 Een papieren of  plastic bekertje, 
 Twee dezelfde kralen (of  twee munten). 
Dit moet je doen 
1. Deze truc moet je voorbereiden. 

Knip een gat in de bodem van de beker, zodat 
je voorwerp er gemakkelijk doorheen valt. (A) 

2. Stop van tevoren een tweede zelfde voorwerp 
in je broekzak. (Ga je de beker in je 
rechterhand houden, stop dan het 
voorwerp in je linker broekzak. 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 onopvallend door 
het gat valt. Houd je hand iets gebogen. Klem 
het voorwerp tussen je hand. 

Draai de beker nu om zonder 
het gat te laten zien. 
Het voorwerp is verdwenen 
Zorg dat het publiek niet in 
de beker kan kijken. (B) 
5. Steek nu je hand in je zak 
en haal het eerder verstopte 
voorwerp eruit. Hoe is dit 
voorwerp verhuisd? 
 

 

 

 

A 

B 

 

 

 

Dit is het geheim van de 
truc:  
De kraal zit vast in de 
binnenkant van je hand. 

 

 

 



   Truc 4: De klimmende ring 

  

Dit heb je nodig. 
 Een ring (hout, metaal of  plastic). 
 Een doorgeknipt elastiekje. 
  
Dit moet je doen. 
1. Vertel je publiek dat je met een speciale kracht 

met je ogen een ring langs een elastiekje 
omhoog kunt laten klimmen. 

2. Doe het elastiekje door de ring. Let op: verstop 
het grootste deel van het elastiekje in de palm 
van je rechterhand. 

3. Trek het elastiekje niet heel strak. 
Houd het een beetje schuin. 

4. Laat nu de ring omhoog klimmen met je ogen. 
Hoe? Laat langzaam en heel onopvallend iets 
van de rest van het elastiekje tevoorschijn 
komen. Houd je handen stil en op dezelfde 

afstand. Het lijkt of  de ring 
omhoog klimt, maar dat is 

gezichtsbedrog. De ring blijft 
op dezelfde plek alleen het 
elastiekje wordt langer. 
 

 

 

 

Dit is het geheim van de truc:  
In deze hand zit het grootste deel van 
het elastiekje. Laat het langzaam en 
onopvallend vieren. 

 

 

 

 



Filmpje 

 

Het Klokhuis: De illusionist 

Klik hier 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-

illusionist/#q=goochelen  

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






Bronnen 

 

 

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

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



Colofon en voorwaarden 
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