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Een onzichtbare hond die plast

door Peter Janssen

NN ee, Lucas (12) verklapt
nooit het geheim van
een goocheltruc. „Best
wel irritant”, zegt vader

Siegfried Broos. Ze hebben al vaker
wat gekocht bij de Dynamite Magic
Shop. Dit is de eerste keer dat ze
vanuit Grevenbicht naar de Rijks-
weg 119 in Velden gaan om de win-
kel te bekijken en eventueel iets
mee naar huis te nemen. Lucas
heeft belangstelling voor een zwe-
vende bal. „Drie maanden oefenen
en je beheerst de truc zo goed dat
iedereen denkt dat de bal echt
zweeft”, zegt Bastian Füsers. Hij
runt de shop met eigenaar René

Geelen. Beiden goochelen zelf al
sinds hun kindertijd.
Lucas heeft alleen nog maar goed-
kope attributen. Hij goochelt meest-
al thuis en een enkele keer op
school en verrast zijn publiek dan
met kaarttrucs of met sponsballen,
die ‘zomaar’ van vorm veranderen.
Vader en zoon verbazen zich over
de hoeveelheid goochelspul die
hier is uitgestald. „We hebben er
3.500”, zegt Geelen. „We zijn de
grootste van Europa, als je de inter-

netwinkels niet meetelt. Maar die
hebben meestal niks op voorraad.”
De winkel bestaat nu 12 jaar. Gee-
len is er thuis in de slaapkamer
mee begonnen. De groeiende voor-
raad noopte tot een verhuizing.
Eerst was het grotendeels internet-
winkel, daarna een winkel waar je
alleen op afspraak terecht kon en
sinds enige tijd kun je er dagelijks
gewoon binnenlopen. Zoals Lucas
en Siegfried. Of, een enkele keer,
Hans Klok of Hans Kazan.

Laten zien hoe een truc werkt, zit
er niet in. Eerst kopen, dan zien. Lo-
gisch. Maar Bastian demonstreert
een paar dingen, puur voor het ple-
zier dat hij erin heeft. Hij tovert
vuurballetjes tevoorschijn en gooit
die in een papieren tas, om ze even
later allemaal uit te blazen. Ook
loopt hij met een ‘onzichtbare
hond’ door de winkel. Een stijve
riem met een tuigje, die hij al wan-
delend voor zich uithoudt. Hij kan
het doen voorkomen dat de hond

aan de riem trekt en zelfs dat hij
zijn poot optilt om te plassen. Heel
bedreven is hij met een wasbeer.
Hartstikke dood, maar in zijn han-
den springlevend.
De meest verkochte truc? René: „Ik
denk het laten verdwijnen van een
doekje dat je in je hand hebt. Een
chef wegtoveren? Kan ook, maar
dat is iets duurder. Kies maar. Door-
zagen? In stukken hakken? Het kan
allemaal. Alleen zit hij dan nog er-
gens. Goochelen is maar tijdelijk.”

ZOMERSERIE
Langs de N271 is heel wat bedrijvigheid. Wat doen die mensen
daar? En wat wordt daar verkocht langs de kant van de weg? In
deze serie staan we daar kort bij stil.

‘De meest verkochte truc? Ik denk het
laten verdwijnen van een doekje dat je in
je hand hebt.’

René Geelen van Dynamite Magic Shop
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Bastian Füsers laat Lucas en Siegfried de truc met de zwaardenmand zien. Een assistente die in de mand moet, was helaas niet aanwezig.  foto Jeroen Kuit


