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Voor deze illusie ga je gebruik maken van een natuurkundig effect: de 
refractie van licht in water. Daarmee is het namelijk mogelijk om voor 
de ogen van je publiek een munt in een gesloten flesje water te verstop-
pen en die daarna te laten verschijnen. Je begint met een afgesloten 
flesje water in je ene hand en een munt in je andere hand. Je drukt de 
munt tegen het flesje water en plotseling zit hij erin. Je kunt het flesje 
zelfs uit handen geven om het te laten checken door je wantrouwende 
vrienden. De munt zit er echt in!

Zo ga je daarvoor te werk. Neem twee munten die klein genoeg zijn om 
door de opening van een flesje te passen, bijvoorbeeld een vijf- of tien- 
eurocentmunt. Doe één munt in een flesje water, en zorg dat de munt 
rechtop tegen de zijkant van de fles op de bodem staat. Als je het flesje 
nu een kwartslag draait, waardoor je tegen de zijkant van de munt aan-
kijkt, zie je dat de munt door de refractie van het water lijkt te verdwijnen.



Het is belangrijk dat de munt zo blijft staan, dus houd het water- 
flesje rustig vast en maak geen wilde bewegingen. Roep dan je 
publiek erbij en zorg dat het recht tegenover je staat, zodat de 
munt ten opzichte van je publiek aan de zijkant van de fles zit. 
Houd het flesje water in je ene hand en de tweede munt in je an-
dere hand. Vertel je publiek dat jij onlangs een avond lang de Binas 
uit je hoofd hebt geleerd en dat in een bonushoofdstuk dat bijna 
niemand kent stond hoe je metaal door plastic heen kunt duwen. 

Laat iedereen het tweede muntje goed zien. Tel af en duw de 
munt tegen de onderzijde van de voorkant van het flesje. Kantel 
de bovenkant van het flesje terwijl je dit doet iets naar voren, 
waardoor de munt in de fles naar voren komt rollen. Tegelijker-
tijd schuif je de hand met de losse munt langzaam naar beneden 
en sluit je hem om het muntje. Doordat de aandacht van ieder-
een naar de zojuist verschenen munt in de fles gaat, hebben ze 
(hopelijk) niet door dat je de andere munt nog in je hand ver-
stopt hebt zitten. Geef de fles uit handen en laat hem door je 
publiek onderzoeken terwijl je de andere munt stiekem in je zak 
steekt. Niemand zal begrijpen hoe je dit hebt gedaan. En word 
je gevraagd naar het geheim? Dan spreek je gewoon de waar-
heid en zeg je met een stalen gezicht: ‘O simpel, het is gewoon 
natuurkunde!’
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