
Opvallende stijging niveau concours 
 

Dynamite Day beleeft geslaagde tweede editieDynamite Day beleeft geslaagde tweede editie  
 
Ook op de tweede editie van de jaarlijkse D-day die Dynamite Magic uit het Limburg-
se Velden (NL) op 3 oktober jl. heeft georganiseerd kan met genoegen worden terug-
gekeken. Het concept van vorig jaar was ongewijzigd, maar een erg opvallend punt 
betrof het aanmerkelijke verschil in kwaliteit van de acts die ingeschreven hadden 
voor het concours in vergelijking met vorig jaar. Was dat toen nog bedroevend laag, 
nu was dit in de volle breedte zeker aanvaardbaar. Met hier en daar natuurlijk een en-
kele uitschieter (naar boven én naar beneden), maar verder alleszins de moeite van 
het aanschouwen waard. 
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Oprichter en eigenaar René Gee-
len opende - samen met partner 
Bastián - rond de klok van tienen 
enthousiast het programma met 
een demonstratie van enkele 
nieuwe en/of courante effecten. 
Ook kondigden zij aan ‘dat van-
daag vele klinkende namen voor-
bij zouden komen’. Daarnaast 
werd de Nederlandse Magische 
Unie een moment expliciet in het 
zonnetje gezet, mede vanuit de 
status van ‘preferred dealer’ die 
Dynamite kent. De kop was eraf 
en de zaal maakte zich op voor 
de eerste lecture. 
 
Lezing Manuel Muerte 
 
Manuel Muerte (lid van de Flic-
king Fingers en in Nederland on-
der andere bekend van het natio-
naal congres in Egmond, lang 
geleden) opende met een waan-
zinnig mooie cups-and-balls-
routine. Humor en een fantasti-
sche finale (productie van het 
opbergzakje onder een beker) 
ontbraken niet. Ook de verschil-

lende penetraties door een nylon 
kous en Manuel’s signed-folded-
card routine á la Cornelius brach-
ten de handen op elkaar. Daarna 
zakte Muerte’s spirit wat weg, 
helaas. Misschien  had dat ook te 
maken met het wel héél erg vaak 
aanprijzen van zijn DVD. Jam-
mer, want Manuel is een vent die 
heel goed nadenkt over het goo-
chelen als kunst. Hij is het tegen-
deel van de ‘pak-bonzo- 
goochelaar’ die z’n spulletjes op 
internet bijeen scharrelt. Daarom 
was het zo jammer  dat … Enfin 
….het nachtkaarsje, u weet wel. 
Eén ding nog: een brandende 
sigaret op de bühne gooien en 
die later uittrappen wanneer de 
rook omhoog blijft krinkelen kan 
écht niet! Zelfs Manuel Muerte 
kan zich dat niet permitteren! 
 
Lezing Lex Schoppi 
 
Lex Schoppi uit Duitsland is een 
‘Quick Change’ artiest. In zijn 
lecture introduceerde hij ons in de 
technieken en manieren van aan-

pak om - vaak razendsnel - van 
kledij te wisselen. Over deze ma-
terie heeft Schoppi  twee boeken 
geschreven: Quick Change I en 
Quick Change II, respectievelijk 
voor heren en dames. Ik heb een 
groot gedeelte van deze presen-
tatie met belangstelling gevolgd 
en heb erg veel waardering voor 
de materie ‘an sich’, om maar in 
Schoppi’s landstaal te blijven. 
Technische kunststukjes van de 
hoogste orde soms! Maar de 
praktijkrelevantie van deze lectu-
re lijkt mij slechts voor een enke-
ling weggelegd! In de wandelgan-
gen ving ik geluiden op dat op 
een dag als deze de voorkeur 
naar andere presentaties uitgaat. 
Waarvan acte! 
 
Het concours: Close-up 
 
Vijf kandidaten hadden zich voor 
dit onderdeel aangemeld. Jeffery 
(met zonnebril, waarom?) kwam 
wat stijfjes en houterig over. Zijn 
paddle-dice-routine was - on-
danks de videoprojectie - zeker in 
de tweede helft van de zaal niet 
tot nauwelijks te volgen. Jeffery 
zou er goed aan doen meer aan-
dacht te schenken aan het con-
tact en de communicatie met het 
publiek. Nu bleef dat beperkt tot 
zo ongeveer alleen de éérste rij. 
Bart van de Belt deed het - naar 
mijn mening - vele malen beter 
dan vorig jaar. Hoewel zijn perfor-
mance alleen een sponsballen-
routine omvatte (met enkele balls-
over-head-moves daarin geïnte-
greerd) heb ik me kostelijk gea-
museerd. De entertainmentwaar-
de vond ik behoorlijk hoog, en dat 
heeft zeker ook alles met Bart’s 
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innemende en extraverte per-
s o o n l i j k h e i d  t e  m a k e n . 
(‘Magic…..that’s in the first place 
communication’ zegt David Willi-
amson, en Bart wéét dat!) Mede 
dankzij enkele leuke grappen 
(‘Ken je deze routine… nee…. 
nou, dan ben je de enige in de 
zaal’) was dit optreden alleszins 
de moeite waard. Piyari uit België 
zag ik nu alweer voor de vierde of 
vijfde keer. En haar vertederende 
act (cups and balls met eendjes) 
blijft boeien. En groeien! Er zijn 
mogelijk nog wat schoonheids-
foutjes (de steals van achter de 
tafel  verdienen zeker nog aan-
dacht)  maar de eerste prijs vond 
ik absoluut verdiend. Ik sprak 
Piyari naderhand nog even in het 
café. Een bescheiden, haast timi-
de meisje, dat haar karakter ech-
ter prima weet aan te wenden ten 
faveure van haar presentatie.  
Mitch Durbank vertoonde zijn 
bekende act (flesproductie, cups 
and balls en bill from lemon) ge-
degen, zeker en overtuigend. 

Heel geschikt ook voor de straat. 
Ik had voor Mitch een hogere 
‘ranking’ in gedachten dan de 
vierde plaats die hij van de jury 
kreeg toebedeeld. Over de stijl 
van Rich Magic heb ik vorig jaar 
al uitvoerig geschreven. Op één 
effect na bracht hij weer hetzelfde 
als toen. Waarom Richard echter 
meedoet in het close-up concours 
met een roll-on table, de Dean-
box en Trilogie is mij een raadsel. 
Vorig jaar won Richard (maar hij 
had toen ook geen concurrentie!). 
Nu vond ik, in vergelijking met 
enkele andere deelnemers, de 
tweede plaats wat (te) hoog ge-
waardeerd. 
 
Het concours: Toneel 
Ingo Anhnfeld vertoonde met vijf 
toeschouwers en evenzoveel 
muisjes in een stoffen buideltje 
(vier witte en één zwarte) het 
eliminatie-effect dat Aldo Colom-
bini en Marc Oberon verkopen. 
Daarnaast een card-revelation die 
wel erg langdradig was. Droge 

presentatie, niet boeiend! Michel 
Keck hypnotiseerde een toe-
schouwster die vervolgens ‘een 
reis naar Frankrijk’ ging maken. 
Een fles wijn bleek de juiste voor-
spelling te zijn. Master of Magic 
(Dirk) ontving een soort Harige 
Harry uit de zaal die zichzelf aan-
bood als  assistent en die graag 
een trucje wilde leren. Samen 
brachten zij de bra-trick met een 
toeschouwster, die zeker na af-
loop niet met al te veel égards 
bejegend werd… Niet mijn stijl, 
zal ik maar zeggen. Overigens: 
‘Masters of Magic……?’ Wie het 
weet mag het zeggen! 
 
Lars, Luc en Angelique…….dat 
was andere kost! Drie erg jonge 
mensen die een illusieact ten 
tonele voerden waarvan ik dacht: 
‘daar hebben we dus écht een 
stukje toekomst!’ Als twee ge-
meentemannen lieten Luc en 
Lars eerst een grote kartonnen 
doos bewegen, even later ver-
scheen Angelique daaruit. Wat 
een pittige meid! Eén van de 
mannen (…….) mocht vervolgens 
in een vuilbak en collega ge-
meenteman en Angelique door-
boorden deze met een groot aan-
tal straatbezems. Ik heb dit trio na 
afloop uitvoerig in de kleedkamer 
gesproken. Daar kwamen ze net 
zo sprankelend over als op de 
bühne en gaven ze blijk van het 
feit dat ze vreselijk goed naden-
ken over wat ze willen. Ze bar-
sten van de ambitie en ik durf hier 
te zeggen dat we met Lars, Luc 
en Angelique een werkelijke be-
lofte in huis hebben. Voor Ger 
Copper en Roland Mastis moet 
het heel dankbaar zijn deze veel-
belovende jonge mensen te mo-
gen coachen.  Ik verheug me in 
elk geval op hun deelname aan 
het NCG in Ede 2010. Luc, Lars 
en Angelique zijn daar heel wat 
van plan!  
   
En dan: het Gala! 
 
Als bij de finale de gehele zaal 
spontaan gaat staan applaudisse-
ren en de artiesten tot drie keer 
terugroept, wat moet ik dan nog 
zeggen? De galashow vormde 
een meesterlijke apotheose van 
deze tweede Dynamite Magic 
Day. Manuel Muerte bracht een 
maffe act met veel onverwachte 
en gekke vondsten, als repeteer-
gag is hij om de haverklap zijn 
linkerhand kwijt. Manuel maakte 
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er op het toneel een prettig ge-
stoord zootje van, consistentie 
ontbrak in elk geval ten ene male! 
De Quick-Clothes-Change als 
climax (geleerd van landgenoot 
Schoppi?) vormde een prima 
afsluiting.  Huub Cooymans was 
zeldzame klasse. Huub combi-
neert goochelen met jongleren op 
topniveau. Prachtig om eerst de 
Linking Rings te zien die daarna 
in de lucht alle mogelijke caprio-
len gaan maken. Ook Huub’s 
diaboloact ná de pauze was trou-
wens smullen geblazen. Lex 
Schoppi en Alina vertoonden hun 
act die alléén maar bestaat uit 
Quick Changes. Sinds enkele 
uren dachten we - na Lex’ lezing - 
alle ‘in’s’ en ‘out’s’ daarvan te 
k e n n e n …… . . v e r g e e t  h e t 
maar……..wat een wervelende 
en kleurrijke show van dit duo! De 
slot-change van Alina was - zoals 
de Duitsers zeggen - einsame 
Klasse. En snél dat dit alles 
gaat…….het grenst werkelijk he-
lemaal aan het ongelooflijke. Ook 
de nieuwe Uri Geller was (op het 
laatste moment) in deze gala 
opgenomen. Er zijn mensen die 
van zijn mentale gaven kunnen 
genieten. Voor mij geldt dat in 
mindere mate. Ik kon niet erg 
warm of koud van deze act wor-
den. Sittha’s Angels sloten 
Dynamite’s gala af. Het blijft 

uniek, een illusieshow van en 
door alleen maar vrouwen, par-
don, Angels. De act verliep overi-
gens zeker niet zoals we van 
Sittha gewend zijn, maar nader-
hand bleek dat er bij de voorbe-
reidingen wat obstakels in de weg 
te hebben gezeten die het niet 
mogelijk maakten een optimale 
performance neer te zetten. Jam-
mer, maar het was niet anders. 
 
Tenslotte nog dit. Een gala moet 
worden gepresenteerd en de pre-
sentator is vaak de drager van de 
show. In Haarlem op het natio-
naal congres hebben we Rob en 
Emiel dit kunstje al eens zien 
flikken, hier deden ze voor die 
prestatie niet onder. Enthousiast, 
flamboyant en creatief (hoe kom 
je erbij…..’raad je goochelaartje’) 
van het begin tot het ein-
de…….Wat mogen we in Neder-
land blij zijn met zo’n veelzijdig 
duo! Deze presentatie was ook 
een staaltje van optimale pu-
blieksparticipatie, een ijzersterke 
factor in het geheel. Rob vertelde 
mij dat het duo voor de komende 
periode nog enkele nieuwe din-
gen op de rol heeft staan…….we 
hebben dus nog één en ander in 
de pipeline om ons op te verheu-
gen!   
 
Rob Ziekman. 
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