
MINDF*CK
ZOUTVAAT!E DOOR TAFEL



Een illusionist maakt het onmogelijke mogelijk. Als er één ding is dat je 
hopelijk van MINDF*CK geleerd hebt, is het dat je niet te snel moet 
zeggen dat iets onmogelijk is. Hoog tijd om het brein van je toeschouwer 
tot waanzin te drijven. Hiervoor gebruik je een stukje papier, namelijk 
een servetje. Verder verzamel je nog in willekeurige volgorde: een munt-
stuk, een zoutvaatje, een toeschouwer en een tafel. 

Vertel je toeschouwer dat je een truc uit het boek MINDF*CK: NEXT 
LEVEL gaat demonstreren. Een boek dat je overigens in één adem hebt 
uitgelezen en dat je nog beter vond dan het eerste deel. De trucs zijn 
beter, de uitleg intelligenter, de interactie sterker en zelfs de auteurs 
zijn er een stuk knapper op geworden. Het is ook mogelijk om deze intro 
achterwege te laten en direct te zeggen: ‘Let goed op, ik ga proberen 
deze munt op magische wijze door de tafel te slaan.’ 

Leg het muntje op tafel, zet daar het zoutvaatje op en drapeer daarover 
het papieren servetje. Tel af: ‘Drie, twee, één...’ en geef een voorzichtige 
klap op je bouwwerk. Er gebeurt helemaal niets, je hand landt gewoon 
op het servet en het zoutvaatje. 



Pak nu het zoutvaatje met daaromheen het servet met één hand van 
tafel. ‘Huh, wat gek,’ zeg je. ‘Het muntje ligt er nog, ik heb iets fout 
gedaan.’ Terwijl je toeschouwer samen met jou naar het muntje zit te 
staren, breng jij je hand met daarin het servet en het zoutvaatje naar 
de rand van de tafel en laat je het zoutvaatje voorzichtig in je schoot 
vallen. Omdat het stugge servetje de neiging heeft de vorm van het 
zoutvaatje te behouden, lijkt het alsof het zoutvaatje nog steeds onder 
het servetje zit. 

Nu zet je het servet, waarvan het lijkt alsof het zoutvaatje er nog onder 
zit, over de munt heen. ‘Oké, sorry, ik probeer het nogmaals,’ zeg je 
tegen je vriend, die jou toch al niet zo’n geslaagde goochelaar vond. Tel 
weer af: ‘Drie, twee, één...’ en sla het servet dan in één klap plat. ‘O ja!’, 
roep je, ‘dat was het! Bij deze truc sla je niet de munt door de tafel, 
maar het zoutvaatje.’ Til het servet op om te laten zien dat de munt er 
nog ligt. Vervolgens ga je met je hand onder de tafel om daar het zout-
vaatje vandaan te halen, dat je eigenlijk gewoon van je schoot pakt. 

Voor je toeschouwer, die niet doorhad dat je na de eerste poging het 
zoutvaatje stiekem in je schoot liet vallen, lijkt deze illusie onmogelijk. 
Maar jij weet nu: voor een illusionist is niks onmogelijk. 
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