
MINDF*CK
TIENT!E BALANCEREN



Omdat we onbewust zo gewend zijn aan de wetten van de natuur, erva-
ren we het altijd als een MINDF*CK als we iets zien wat natuurkundig 
gezien niet mogelijk lijkt. Met de volgende truc kun je voor even alle 
wetten van de natuurkunde overtreden en mensen laten geloven in 
jouw magische krachten.

Vertel je proefpersoon dat jij een manier hebt gevonden om de zwaarte-
kracht te verslaan. Leen een bankbiljet van een van je toeschouwers en 
vouw het briefje overlangs in drieën door de ene zijde naar het midden 
te brengen en de andere zijde daaroverheen te vouwen. Nu heb je een 
smal, opgevouwen bankbiljet. 

Begin nu je praatje (bijvoorbeeld over het belang van een evenwichtig 
monetair beleid in de eurozone, of een inleidend praatje over wat je 
zojuist hebt geleerd over zwaartepunten) en laat het bankbiljet balan-
ceren op de vingertoppen van je beide handen. Vervolgens laat je, tot 
verbazing van je proefpersoon, je rechterhand onder het ene uiteinde 
van het biljet langzaam wegzakken. Het bankbiljet zweeft/balanceert 
aan het andere uiteinde op de toppen van je vingers!



Met je andere hand kun je over het biljet zwaaien om aan te ge-
ven dat het niet aan onzichtbare draadjes hangt. Daarna kun je 
het biljet meteen uit handen geven om het door iemand anders te 
laten proberen, uiteraard zal het niemand lukken. Hoe het werkt? 
Deze truc kun je altijd en overal vertonen. Het enige wat je nodig 
hebt is een bankbiljet en… een munt. Met die munt ga je onge-
zien het zwaartepunt van het opgevouwen bankbiljet verleggen. 
Zoals je net hebt gezien bij het experiment met de balancerende 
bezem, ligt het zwaartepunt een stuk uit het midden als het ob-
ject aan één kant zwaarder is.

1  Buiten het zicht van je proefpersoon, bijvoorbeeld onder de ta-
fel of terwijl hij afgeleid is, verstop je een muntje in één van de 
uiteinden van het gevouwen biljet.



2  Laat nu eerst het biljet zogenaamd balanceren op de vingertop-
pen van je beide handen. Gebruik dit moment om aan te voelen 
waar het evenwichtspunt zit en verbloem dit met je mooie ver-
haal over zwaartepunten (of je verhaal over het monetair beleid 
in de eurozone, als dat meer aanslaat).

3  Als je nu je andere hand langzaam laat zakken zal het bankbil-
jet horizontaal blijven rusten op de toppen van je vingers. Zorg 
dat je proefpersoon recht van voren kijkt en niet schuin het bil-
jet in kan kijken, want anders ziet hij misschien per ongeluk het 
muntje verborgen zitten.

4  Zeg tegen je proefpersoon dat hij het gerust zelf mag uitpro-
beren en reik hem het briefje aan. Op dat moment kantel je het 
briefje en laat je stiekem de munt uit het bankbiljet in je hand-
palm glijden. Je proefpersoon kan de truc proberen te herhalen 
tot-ie een ons weegt, het zal hem niet lukken jou na te doen. 
Een leuke manier om zelfs zijn gedachten uit balans te brengen!
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