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       Hardenberg, december 2019 
 

Hooggeëerd publiek, 
 

het jaar is voorbij gevlogen: De tijd ging erg snel... Heb jij me leren kennen in 2019? Of ben je al weer 
jaren vaste klant? Dank je wel!  

 
Dit pakketje bevat extra’s. Ga naar www.goochelaarjan.nl/nieuws en open het  

“kerstpakketje”. Je hebt dan direct toegang tot foto’s, filmpjes en artikelen.  

 

Reacties 

Dit jaar heb ik weer veel mooie optredens 
mogen doen. Voor basisscholen, middelbare 
scholen, bibliotheken kerken en volwassenen: 
een druk en afwisselend jaar. Als bedankje een 
kerstkaart. Iets kleins, maar welgemeend:  
Bedankt voor het afgelopen jaar! 
 
Een paar reacties uit 2019: 
“Wat een prachtige professionele voorstelling 
met een duidelijke boodschap voor jong en oud! 
Iedereen was enthousiast.” Afke Kuindersma 
PKN Oppenhuizen 
 
“Jong en oud genoten volop van de kerk-school-
gezinsdienst met het thema “naastenliefde”. 
Deze week werd ik in de supermarkt weer 
aangesproken over de dienst. De mooie 
boodschap blijft veel beter hangen door alles 
wat wordt getoond, verteld en uitgebeeld. 
Kortom: een echte aanrader voor alle 
leeftijden!”  Gea Habers, GK Schoonoord 
 
“Jan nam de politie mee in de wereld van 
psychologie: Het ging over bewust en onbewuste 
gedrag, emoties die er achter schuil gaan en hoe 
agenten daarop acteren. Elk onderwerp werd 
geïntroduceerd met een leuke truc.  Deze dagen 
waren compleet op ons ‘ingericht’. 
 
De politie was zeer tevreden en verrast over de 
balans van humor, verbeelding en toch de 
diepgang zeer goed weten te bereiken.”  Robert 
Bril, Politie IJsselland 
 
“"Bonjour goochelaar Jan! Met ongeveer deze 

woorden begon jij de voorstelling in je reis om de 

wereld. Je nam de kinderen mee de wereld rond, 

kwam in verschillende landen en werelddelen en 

maakte daar van alles mee. De kinderen zaten 

geboeid te luisteren naar je verhaal, maar  

 
 
waren nog meer onder de indruk van al je trucs. 

Leuk dat het zo interactief was en je kinderen 

regelmatig mee liet doen in je optreden. Ze hebben 

genoten en ik ook! O ja, en niet te vergeten, wat een 

prachtig décor! Chapoo!" Anita Hendriks, De 
Bibliotheek Gelderland Zuid 

 

Wij wensen je een Vrolijk 2020! 

Voor ons was 2019 opnieuw een druk jaar: 
 

 Nieuwe voorstelling voor de 
Kinderboekenweek “Reis rond de Wereld 
in 80 dagen”. 
 Een webwinkel die opnieuw onze 
aandacht vroeg voor Sinterklaas. 
 Vergunning en andere zaken voor ons 
nieuw te bouwen huis afgerond. 
 En nog meer. Dus lees vooral verder  

 

Nieuwe Voorstelling + Filmpje 
Elk jaar maak ik voor de Kinderboekenweek een 
nieuwe voorstelling. Ik kreeg dit jaar heel vaak 
de vraag: “Hoe maak je een nieuwe voorstelling?” 
 
Graag geef ik je kort een overzicht hoe een 
voorstelling ontstaat. Ook in antwoord op de 
reactie: Wat doe je dan de rest van de week als je 
niet goochelt?  
 
Stap 1: Onderwerp 
Ik check in januari het nieuwe thema. Voor 2019 
was het “Reis mee – Voertuigen”. Voor mij draait 
de Kinderboekenweek om leesplezier. Dus kijk ik 
welke boeken ik ken en welk verhaal het beste 
past bij het thema. 
 
Stap 2: Keus maken 
Vervolgens kies ik een verhaal (of combinatie van 
verhalen) en check of hier jeugdboeken, 
animatiefilms en gewone films van zijn gemaakt. 
Veel kinderen lezen niet en het kijken van de GVR 

http://www.goochelaarjan.nl/nieuws
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kan een uitnodiging zijn om meer van Roald 
Dahl te gaan lezen.  
 
Zo heb ik in 2016 een voorstelling gemaakt 
met daarin 37 boektitels verstopt. Het jaar 
daarop heb ik dat gedaan met bekende 
sprookjes. Dit jaar koos ik ervoor om een heel 
boek te bewerken. Uiteindelijk vond ik het 
boek van Jules Verne “Reis om de wereld in 80 
dagen” een verhaal waar ik wat mee kon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 3: Wie ben ik? 
Voor ik het verhaal kan schrijven moet ik 
bedenken WIE ik ben en WAAR ik ben. Dus 
koos ik ervoor om niet de hoofdpersoon te 
spelen, maar zijn knecht. En het verhaal te 
vertellen aan Jules Verne in zijn woonkamer. 

 
Stap 4: Uitschrijven van het verhaal 
Wat veel mensen verbaasd is dat ik een 
compleet script heb dat ik letterlijk volg 
tijdens de voorstelling. Grapjes zijn dus van 
tevoren bedacht en getest. 
 
Omdat het gaat om taalvaardigheid verstop  

ik ook graag allerlei gezegden en spreekwoorden 
in de voorstelling. Als het kan zelfs letterlijk. Zo 
zeg ik bijvoorbeeld “Wie de schoen past…trekt 
hem aan”. Dan doe ik mijn schoenen aan die 
eerder in de voorstelling afgepakt zijn. 
 
Stap 5: Trucs uitzoeken 
Nu koop en maak ik allerlei trucs en voorwerpen. 
Graag shop ik bij de Ikea voor nieuwe ideeën . 
Ik herschrijf de tekst en probeer voldoende 
afwisseling te creëren voor jong én oud. 
 

 
Stap 6: Decor en Kostuum 
Welk decor past bij het verhaal en hoe moet ik 
me kleden? Vorig jaar was ik een knalgele 
‘superheld’, dit jaar een Fransman uit 1872.  
 
Stap 7: Bouwen 
Nu maak ik alle voorwerpen, trucs en eventueel 
de kleding. Meestal moet ik het decor ook 
bouwen. Dat doe ik in de zomervakantie als ik 
wat meer tijd heb voor vieze handen  
 
Stap 8: Oefenen, oefenen, oefenen 
In september zet ik de hele voorstelling klaar in 
de schuur en oefen ik de voorstelling in kostuum. 
Ik doe alle trucs, test de muziekjes (oh ja, dat is 
stap 9) en probeer de voorstelling in te korten 
tot 50 minuten.  
Dat betekent het schrappen van 2-3 goochelacts 
en het schaven aan de tekst. Niet leuk, wel 
noodzakelijk… 
 
Stap 10: Optreden 
De eerste twee weken van oktober reis ik 
door heel Nederland. Dit jaar mocht ik 21 
voorstellingen doen in 2 weken. Ik 
overnacht regelmatig en zit veel in de auto. 
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Stap 11: Verbeteren 
Tijdens de uitvoeringen blijf ik details 
aanpassen. Ook na de Kinderboekenweek 
kijk ik wat nog beter kan zodat ik een 
voorstelling heb die nog jaren mee kan en 
een bepaalde kwaliteit heeft. 

 
Voor meer en grotere foto’s en een filmpje van 
de voorstelling, kijk op 
goochelaarjan.nl/80.dagen  
 

10 jaar goochelaar: Gratis Workshop! 
In 2009 ging ik fulltime goochelen. Dat is al 
weer 10 jaar geleden… Daarom wil ik graag 
voor alle lezers van deze nieuwsbrief een 
workshop organiseren. Gratis! 
 
Datum en tijd: Check de flyer! 
Plaats: Basisschool de Wingerd, Zwolle. 
 
In de workshop leer je natuurlijk trucs, maar 
het zal ook gaan over hoe je goochelen kunt 
inzetten in een workshop bij de bibliotheek of 
een crea-middag op school. 
 
Onderdelen zullen zijn:  
- Motorische vaardigheden 
- Presenteren 
- Creativiteit bevorderen 
 
Meld je aan op info@goochelaarjan.nl 
 
Speciale klant 
In de jaren dat ik goochel kom ik regelmatig 
leuke klussen / uitdagingen tegen. Een 
kennis belde mij met de vraag of ik 
workshops wilde geven aan de politie. 
Natuurlijk wil ik dat! Maar waar moet het  

over gaan? Dat was een leuke nieuwe 
uitdaging voor een kritisch publiek:  
Agenten zijn gewend scherper op te letten dan 
gemiddeld .  

 
Uiteindelijk is het een combinatie geworden van 
een workshop en acts die allemaal uitleggen wat 
een goochelaar doet: Het beïnvloeden van gedrag. 
Dus theorie met een stuk entertainment. Dat is 
een leuke combinatie! 
 
Politie IJsselland: Hartelijk dank voor deze leuke 
uitdaging en de prettige samenwerking! 
 

Getallen-truc Victor Mids 
Op televisie deed Victor Mids een truc met 
getallen. Het toeval wil dat ik die al jaren achter 
op mijn visitekaartje heb staan. Je kunt het 
terugkijken op NPOstart, aflevering 2. Bekijk de 
hele truc + uitleg op 123magie.nl/duizend 
 
Sowieso zitten er dit seizoen een aantal hele 
leuke sociale experimenten in de serie die het 
kijken de moeite waard zijn. 
 

Nog een truc leren? 
Voor de Kinderboekenweek heb ik een lesbrief 
gemaakt. Daarin leg ik een truc uit die in de 
voorstelling zit: De Möbius ring. 
 
Een boeiend principe en heel eenvoudig zelf na te 
doen. Dit is in 1858 ontdekt:  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Möbiusband 
  
Die kun je zelf maken van een strook papier!  

1. Knip een lange strook papier van een paar 
centimeter breed.  

2. Teken een lijn op één kant van het papier 
over het midden van de strook.  

3. Draai een uiteinde van het papier 1x.  

4. Plak nu de uiteinden op elkaar.  

5. Knip de ring over de getekende lijn door. 
Op het laatste moment valt de ring uit 
elkaar. Niet in twee losse ringen, maar in 
één grote! 

 

https://www.goochelaarjan.nl/80.dagen
mailto:info@goochelaarjan.nl
https://www.123magie.nl/duizend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Möbiusband
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Siamese tweeling: Maak nog zo’n Möbius 
ring, maar draai nu een uiteinde twee keer 
voor je het vastplakt. Wat gebeurt er nu?  
 
En als je drie of vier keer draait voordat je de 
uiteinden vastplakt?  
 
Hier is nog een leuke en maffe variant:  
Maak weer een lus met een uiteinde maar 
één keer gedraaid! Knip nu op ongeveer 1/3 
in het papier en knip twee (!) keer de lus 
rond. Je krijgt nu weer een andere variatie 
die helemaal niet lijkt te kunnen…  
 
Nog een klein stapje verder gaan?  
Kijk dan deze video en doe de proefjes na:  
https://youtu.be/-kA1_h1dZ58 
Eenvoudig te doen, maar erg verrassend! En 
stiekem is het gewoon wiskunde… 
 
Download hier de volledige lesbrief. 
 

40 jaar in 2020 
Auw…zoals de kaart al 
zegt: De tijd vliegt. 
Volgend jaar word ik deo 
volente 40 jaar oud. Waar 
zijn die laatste 20 jaar 
gebleven??? 

 
Graag drink ik hier 
samen met jou een kop 
koffie op. Vandaar: 20% 
korting voor 20 mensen 
op de Tefal Equinox 
CM310. 
 
Ga naar 
www.opkoopjes.nl en 
gebruik de code ‘koffie’ 
in het winkelmandje. 
 
Huis Bouwen 
We hebben net voor de stikstofcrises een 
vergunning gekregen voor onze woning. 
Duur grapje…alleen al de tekeningen + 
vergunning en het verplaatsen van de 
nutsvoorzieningen is € 20.000. En dan heb 
je nog niets. Dit is een schetsje: 
 
 

 

Trouwambtenaar familie Uitslag 
Ik mocht dit jaar niet alleen de politie voor de gek 
houden maar ook voor trouwambtenaar spelen. 
Familie Uitslag was 12,5 jaar getrouwd en ze 
hielden een feest. Een soort tweede bruiloft. Erg 
mooi, maar daar hoort natuurlijk ook een 
toespraak bij . Dus heb ik na een persoonlijk 
gesprek een act kunnen maken speciaal voor hen. 
Met aan het eind natuurlijk een ‘huwelijkstest’…  
 
Erg leuk om te doen (smaakt naar meer) en ja, ze 
zijn geslaagd voor de test! 
 

Gratis voorstellingen 
Op www.goochelaarjan.nl/agenda staan de 
optredens die gratis of openbaar zijn. Daar zitten 
vaak hele leuke evenementen tussen, dus neem af 
en toe gerust een kijkje. Van voorstellingen in 
bibliotheken tot straattheater op festivals. 

  
 

“Een vriendelijk woord kost 
weinig tijd, maar de echo ervan 

duurt eindeloos.” 
            Moeder Teresa 

 
Ik wens jullie hele Vrolijke Feestdagen toe  
en een Super 2020! 

 
 
 

Goochelaar Jan 
 
P.S.:    Géén kerstpakketje meer ontvangen? Mail 
naar info@goochelaarjan.nl  
 
P.S.S. Check de flyer voor de Gratis Workshop! 
 
 

https://youtu.be/-kA1_h1dZ58
https://www.goochelaarjan.nl/p-httpd/multimedia/Lesbrief_voorstelling_80_dagen_om_de_wereld_Goochelaar_Jan.pdf
http://www.opkoopjes.nl/
http://www.goochelaarjan.nl/agenda
mailto:info@goochelaarjan.nl
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Last Minute Actie 
Boek vóór 31 december een optreden in januari 

 
  20% gaat naar Mercy Ships 

 Van Haasteren 3-puzzels cadeau 
(3 grappige puzzels van 500, 750 en 1.000 stukjes)  
 

 
Wij steunen www.mercyships.nl: Gratis operaties voor de 

allerarmsten. In plaats van een boeking, kun je natuurlijk ook 

rechtstreeks een klein bedrag doneren  Merry Christmas! 

 

 

Zelf geen plannen?  

Ken je iemand die iets leuks zoekt 

voor januari? Geef deze bon door! 
 
 

http://www.mercyships.nl/
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      Details: 
 

 Woensdagmiddag 22 januari 
 Basisschool de Wingerd: 

Stokmeesterslaan 5-7, Zwolle 
 Vanaf 14.30 

 

 
 Meld je aan op 

info@goochelaarjan.nl zodat ik 
ongeveer weet hoeveel mensen 
we moeten verwachten  (in 
verband met koffie, thee, cake 
en natuurlijk de ruimte op 
school). 
 
Inhoud: Trucs natuurlijk, maar 
ook Creativiteit, Motorische 
ontwikkeling, Zelfvertrouwen, 
etc. 
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