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Vergadering: AB Vergadering Voorzitter: Flip Hallema

Datum / tijd: Zaterdag 5 maart 2011, 10:30 – 12:30

Locatie: Vergadercentrum Hoog Brabant Radboudkwartier 23 (tel: 030-2331525)

Bijlagen: Voorstel vaardigheidscertificaten en NMU agenda 2011/2012

Verzendlijst Aan de bestuurders van de Stichting NMU en de secretarissen van aangesloten verenigingen,
alsmede aan redacties van vakblad en website

Opmerkingen: Bestuurders kunnen tot 12 april correcties op dit verslag indienen bij de secr NMU.
Daarna wordt het verslag vastgesteld. De AB-verslagen beogen beleid te beschrijven en
besluiten vast te leggen.

Inleiding
Hierbij treft u het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Nederlandse
Magische Unie (NMU) van 5 maart 2011 gehouden in vergadercentrum Hoog-Brabant, Radboudkwartier in
Hoog Catherijne (Centraal Station), Utrecht.

Aanwezig
Flip Hallema, DB NMU
Jan Kosters, DB NMU
Kees Ros, DB NMU
Dick Sieber, 52 schakels
Willy Magnetika, Aladdin
Willem van der Poel, Burgersdijk
Martin Hanson, GC Rotterdam
Jim vd Bosch, GOA
Martijn van Berkel, Gonga (en website)
Douwe Swierstra, HD
Jac Leunisse, Jules Ten I Chi
Merlijn vertegenwoordigd door Cor Leenen
Wim Christiaans, Toi Toi

Gijs Benneheij (Carte Blanche)
Wim Bos, MKA
Sylvia Fritschek, MR Arnhem
Douwe Swierstra, Mysterium
Gert Piet en John van der Ham, NBG
Cor Leenen, Okito
Frederik van Meeteren, Passe Passe
Hans Pelgrim, MKTwente (en webredacteur)
Marjolein Etten en Marcel Ledder, Informagie

Afmeldingen: Jasper Oberon (vice-president)
MK Haaglanden
MR Friesland
MK Zwolle

De opkomst was groot. Circa 90 % van het totaal aantal leden was vertegenwoordigd. De heren Swierstra
en Leenen vertegenwoordigden ieder 2 clubs.

1. Opening door President

President Flip Hallema opende de vergadering en heette in het bijzonder de nieuwe leden en de redacties
van vakblad en website welkom. Flip memoreerde dat 2011 voor de NMU een jubileumjaar is omdat de
NMU in augustus 60 jaar geleden werd opgericht.

OPMERKING: om de leesbaarheid van dit verslag te bevorderen zijn alle ter vergadering besproken zaken
per onderwerp gegroepeerd en heeft hernummering van de agendapunten plaatsgevonden.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

Secretaris Kees Ros liet een aantal inkomende en uitgaande stukken, alsmede jaarverslag, de revue
passeren om inzage te geven in zaken die door het bestuur zijn behandeld sedert de vorige vergadering:

informatieverzoek uit België m.b.t. identificatie van personen op oude foto's
ontvangen suggesties ter verbetering van een nationaal congres (Zwaan, Anders)
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uitgaande brief aan de FISM ter ondersteuning van het verzoek van AMBER (Baltische landen)
om zich te mogen aansluiten bij de FISM
correspondentie met jeugdtijdschrift Taptoe m.b.t. het plaatsen van trucs ter stimulering van
jeugd
verzoek van Muzieklab Brabant om een 65+ goochelaar te zoeken die mee kan doen aan een
theaterproductie
mededeling over een straatgoochelfesitival in St Wendel in augustus 2011 (verzoek van Hr Lauer)
overlijdensbericht van Hr Oeloff, lid van MR Friesland
mededeling over het opnemen van de NMU in de electronische databank van Bohn Stafleu van
Loghum
mededeling over het voornemen van uitgeverij Pearson om het Goochelboek voor Dummies samen
met een goocheldoos in 1 pakket op de markt te gaan brengen
mededeling over samenwerking met de Kon Bibliotheek (KB). KB verstrekte een ISSN-nummer aan
de Informagie. De NMU zet zich in om alle goocheltijdschriften aan de KB te leveren, zodat deze
tijdschriften op een centraal punt door iedereen te raadplegen zijn.
NMU Jaarverslag 2010 is gereed en werd aan allen toegezonden. Na enkele correcties zal de
finale versie naar de bestuurders worden gezonden en tevens op de website worden geplaatst.

3. Financiële verantwoording 2010 en begroting 2011 - Jan Kosters, penningmeester (PM)

a. Penningmeester (PM) Jan Kosters deelde een schriftelijke toelichting op de cijfers van 2010 uit en
lichtte deze in detail toe. tevens werd aan de aanwezigen een 'exploitatieoverzicht' en een 'begroting
2011' ter hand gesteld.

b. De kascontrolecommissie complimenteerde de PM voor de inzichtelijke wijze waarop de financiën waren
beheerd en het getrouwe beeld dat hij had geschetst in zijn verantwoording. De commissie, bestaande uit
Dick Sieber (52 Schakels) en Wim Bos (MKA), stelde aan het AB voor om de PM decharge te verlenen.

c. Het AB verleende unaniem decharge aan de PM over het jaar 2010.

d. De kascontrolecommissie voor 2011 zal bestaan uit: Wim Bos (MKA) en Cor Leenen (Okito).

e, ACTIEPUNTEN VOOR VERENIGINGEN:
(1) PM verzocht alle clubbestuurders de Centrale Ledenlijst op de website nauwkeurig bij te
houden en nieuwe leden onmiddellijk toe te voegen, Deze adressen worden o.m. gebruikt voor de
verzending van het vakblad.

(2) PM verzocht alle clubbestuurders om nieuwe leden OOK per mail bij de PM aan te melden
zodat NMU-passen onmiddellijk na zo'n melding naar deze nieuwe leden kunnen worden
verzonden.

f. ACTIEPUNT VOOR DB
N.a.v. uitleg over het eigen vermogen van de stichting werd door het AB een voorstel aangenomen
om een klein deel van dit vermogen aan te wenden voor de productie van een jubileumgeschenk
voor alle leden.
Dit geschenk kan, indien een groter aantal wordt geproduceerd, ook worden gebruikt als
welkomstgeschenk voor nieuwe leden van clubs en NMU MC.
Suggesties uit de vergadering waren: boek, brochure, dvd, usb-stick. Dit voorstel moet worden
uitgewerkt.
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4. Programmering 2011-2015 en Nationale Congressen.

a. Nederlandse congressen in de periode 2011 - 2015
Bij het plannen van Nederlandse congressen wordt rekening gehouden met de FISM cyclus van
wereldkampioenschappen.
2011 - Nederlands congres, Capelle aan den IJssel
2012 - geen congres i.v.m. FISM WK
2013 - Nederlands congres, GC Rotterdam heeft organisatie in beraad
2014 - Nederlands congres. Organisator gezocht

b. NMU programmering voor 2011
NMU NJT te Wassenaar uitgevoerd; met dank aan Club Haaglanden
FISM EK te Blackpool met vier Nederlandse deelnemers
NMU Jaarvergadering (statutair) op zaterdag 5 maart
NMU Juniorenconcours te Hoogeveen op 20 maart, Theater De Tamboer
NMU Nederlands congres op 3 en 4 juni in Capelle a/d IJssel
Dynamite Day (90 % zeker). Om die reden geen MSD.
13e NMU Jongerenweekeind van 21-23 oktober te Lunteren
NMU Najaarsvergadering op zaterdag 5 november

c. NMU programmering voor 2012
NMU NJT te Utrecht, georganiseerd door MKCN (tevens 50 jr jubileum)
NMU Jaarvergadering (statutair) in maart
NMU Juniorenconcours te Hoogeveen in maart, Theater De Tamboer
FISM Wereldkampioenschap te Blackpool in juli 2012
Magic Surprise Day, georganiseerd door Aladdin
14e NMU Jongerenweekeind in oktober te Lunteren
NMU Najaarsvergadering

d. Het NMU Nederlands Congres in 2011, Capelle aan den IJssel
namens de organisator gaf Gert Piet (NBG) een presentatie. Hij benadrukte enkele punten:
na een aanbod in november vorig jaar gingen hij en Arie Stapper mid-december van start. dat is
een korte aanloopperiode om een congres te organiseren. Derhalve een beroep op allen om
inschrijvingen te stimuleren binnen clubs.
n.a.v. de congreservaring in 2010, m.n. op gebied van kosten, is gekozen voor een 2-daags congres
op een goedkopere locatie. Isala Theater te Capelle s/d IJssel.
het OrgTeam streeft ernaar de kosten onder of gelijk aan de baten te houden
het uitzonderlijke lage tarief voor jeugdleden beoogt meer jeugdleden aan te trekken
het succes van het congres staat of valt met veel vroege inschrijvingen
de deadline voor aanmelden voor het Nederlands Kampioenschap, dat onderdeel uitmaakt van dit
congres, is 1 mei 2011.

Vanuit het AB kwamen enkele reacties:
GCR: deelname van jeugdleden wordt bij GCR door de club gesponsord. Wellicht een voorbeeld dat andere
clubs kunnen volgen.

Twente: is voorstander van een spaarregeling. Men schrijft heel vroeg in, wetende dat men een jaar kan
sparen. DB beaamt dat dit een goede methode kan zijn, maar ziet de uitvoering daarvan dan wel bij de
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clubs liggen. In dat geval kan de club in een vroeg stadium reeds een gegarandeerd aantal kaarten
afnemen en wie daar aan meedoet heeft goede plaatsen door vroege aanmelding.
Webmaster: stelt voor om het kopen van kaarten ook mogelijk te maken via de NMU ‘preferred dealers’ en
het congres te promoten via hun nieuwsbrieven.

e. NMU JURY 2011
Het AB stemde in met het DB-voorstel om voor 2011 de volgende NMU juryleden aan te stellen:

John Anders (GCR)
Bert Speelman (Twente)
Cor Leenen (Okito, HD)
Rob Ziekman (Okito)
Sylvia Fritschek (MK Arnhem)

f. AANPASSING REGELING BEKENDSTELLEN VAN WEDSTRIJDRESULTATEN
Mede op verzoek van een aantal jeugdleden, die schromen om zich aan te melden voor een concours, is met
algemene instemming van het AB besloten:

om bij het bekend stellen van de resultaten van wedstrijden het puntental van de 4e en lagere
plaatsten achterwege te laten. De punten worden niet opgenomen op enige lijst en worden niet
gepubliceerd. Alleen de volgorde wordt dus bekend gesteld.
wel hebben deelnemers de mogelijkheid om hun persoonlijk puntental op te vragen bij de jury en
blijft de regeling van kracht dat een deelnemer kennis kan nemen van de mening van de jury.
deze regeling geldt voor alle wedstrijden die plaatsvinden onder het NMU wedstrijdreglement.
het waarborgen van kwaliteit van acts bij concoursen, door voorselectie door de club en
goedkeuring van deelname door het plaatsen van een handtekening van hun voorzitter, blijft
gehandhaafd.

5.NMU beleidsvoornemens

a. Invoering van een goochelvaardigheidscertificaat voor de jeugd
Vice-president Jasper Oberon werkte een voorstel hiertoe uit dat aan alle clubs werd gezonden en ter
vergadering uitgereikt (zie bijlage A).
De doelstelling werd ter vergadering nogmaals kort toegelicht.
Het voorstel werd goed ontvangen en zal door DB op korte termijn geheel worden uitgewerkt, zodat het
afleggen van examens voor een 'goocheldiploma', zoals het in de volksmond waarschijnlijk zal gaan heten,
reeds dit jaar van start kan gaan. Verdere uitwerking en besluitvorming aangaande dit onderwerp is nu aan
het DB.

Vanuit het AB werd nog verwezen naar het Duitse boekje dat de jeugd daar moet leren en een cursus die
in Nederland ooit door de Hr Pouls werd ontwikkeld. Vanuit het AB werd door twee leden gesuggereerd
dat wellicht ook geschiedenis kon worden opgenomen in de examens. Het DB is vooralsnog blij met het
huidige voorstel, dat al lang genoeg in ontwikkeling was (anderhalf jaar). Het DB is nu voor een
voortvarende aanpak bij de uitvoering van het voorstel.

b. Herziening regels jurering voor straatgoochelen.
Het AB was niet zo ver dat straatgoochelen als categorie binnen de NMU kon worden afgeschaft.
Straatgoochelen lag immers aan de basis van het moderne goochelen. N.a.v. kritiek op de huidige wijze van
jurering van deze categorie door enkele specialisten op dit gebied is het DB van mening dat de regels
kunnen of moeten worden aangepast. Het DB zou daarvoor graag experts op dit gebied een voorstel willen
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laten ontwikkelen, dat aan het AB kan worden voorgelegd. Het DB heeft aan GCR verzocht of wellicht
John Anders hier initiatieven zou kunnen ontplooien.
Hoewel het onderwerp een lage prioriteit heeft, omdat in 2011 en 2012 geen straatgoochelconcoursen zijn
voorzien, leent die periode zich wel voor het uitwerken van betere regelgeving voor deze categorie.

6. FISM

a. FISM Europees kampioenschap 2011
De NMU had 4 deelnemers afgevaardigd naar de FISM Europese Kampioenschappen in Blackpool van 18-20
februari 2011. Dion, Rafael, Ace en Alex Conradi.
Allen kwamen goed voor de dag en wisten een mooie score te behalen.
Dion behaalde een 1e prijs manipulatie en mag zich nu "Europees kampioen manipulatie 2011" noemen. Dion
is automatisch geplaatst voor het FISM WK in 2012, eveneens in Blackpool (9 - 14 juli 2012).

b. FISM WK in 2012
De NMU adviseert gegadigden voor deze wedstrijd zich tijdig in te schrijven voor zowel congres als
concours. Daarvoor gelden regels zoals de noodzaak van een handtekening van de president van de NMU.
De deelnemers aan het EK hebben die handtekening reeds zeker gesteld, en 1 van hen (Dion) is met
zekerheid ook geplaatst.

In totaal zijn er maximaal 100 plaatsen voor acts in de toneelwedstrijd en 50 voor de close-up wedstrijd.
Indien het totaal aantal aanmeldingen vanuit de hele wereld voor de wedstrijd voor toneel of voor close-up
beneden deze aantallen blijft kan de NMU alle Nederlandse acts plaatsen.
Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen bepaalt de NMU wie er afvalt.
Daarvoor zal onder meer het puntental van in Nederland behaalde resultaten worden gebruikt.
De NMU kan waarschijnlijk aanspraak maken op 3 x toneel (1x dankzij Dion en daarbij mogelijk nog 2 x
toneel vanwege het ledental van de NMU) en 1 x close-up. Nogmaals, dit probleem speelt alleen als er meer
aanmeldingen zijn dan beschikbare wedstrijdplaatsen.

7. Vakblad voor de Goochelkunst Informagie

Namens de hoofdredactie presenteerden Marjolein Etten en Marcel Ledder bij toerbeurt de plannen voor
het vakblad voor 2011.
Belangrijkste punten:

het blad verschijnt in 2011 viermaal in kleur
er komt een katern met trucs onder redactie van Rob Ziekman
er wordt nagedacht over een specifieke rubriek voor jeugd; heeft alleen zin als continuïteit is
gewaarborgd
er wordt gestreefd naar meer achtergrondartikelen (de actualiteit is meer een zaak voor de
website > zie onder website)
er wordt gestreefd naar meer artikelen met ervaringen en tips van artiesten
er wordt gezocht naar mogelijkheden om aandacht te besteden aan geschiedenis
er wordt gezocht naar mogelijkheden om (delen van) lezingen op te nemen
aandacht voor de deadlines: blad verschijnt in eerste week van ieder kwartaal. De deadline voor
het aanleveren van artikelen is de 1e van de maand daarvoor !!!!! (Dus aanleveren niet later dan 1
maart, 1 mei, etc. Zie ook de mededeling dienaangaande in Informagie)

8. NMU Junioren Close-up en Toneelconcours 2011

Secretaris presenteerde teksten die door organisatoren in (mail)bericht waren aangereikt.
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Nadruk werd gelegd op tijdstippen, lage prijs, goede kwaliteit programma, noodzaak om te komen en de
onmisbare rommelmarkt.
Tevens aandacht voor de mogelijkheid voor jeugdleden zich alsnog aan te melden voor de wedstrijd.
Verder is het AB akkoord gegaan (wegens ontbreken regelgeving op dit gebied) om voor de maximum
leeftijd aan het juniorenconcours (voor jeugdleden) de definitie van de NMU voor een jeugdlid te
hanteren. In concreto betekent dit dat jeugdleden die in het 1e kwartaal van een jaar 18 worden nog deel
kunnen nemen.
Een jeugdlid is jeugdlid tot en met 31 december van het jaar waarin hij of zij 18 jaar oud wordt.

9. Weekend Magic in Uitvoering 2011, 21-23 oktober, Lunteren

Dit weekeind voor jeugdleden wordt - evenals in 2010 - ook opengesteld voor jongere goochelaars van 18
jaar en ouder.

10. Commissie gouden speld

a. De commissie GS (Wim Bos, Hans Pelgrim, John Anders) heeft besloten geen voorstel te doen aan het
DB.

b. het AB installeerde een nieuwe commissie GS, die voor 2011/2012 bestaat uit: Hans Pelgrim, Martin
Hanson en Douwe Swierstra.

11. Ledenservice, NMU-pas, donateurswervingsactie NMU, de NMU Magic Club

a. De huidige passen zijn geldig tot begin 2012.
Penningmeester verzocht nieuwe leden apart aan hem te melden (en natuurlijk onmiddellijk op de ledenlijst
van de website), zodat hij NMU-passen kan toesturen.

b. Nieuwe NMU preferred dealer.
"Five of Hearts" is aangemerkt als NMU preferred dealer. Leden kunnen aan de stand van deze Engelse
dealer 10% korting verkrijgen op aankoop van trucs op vertoon van de NMU-pas.

12. Website

Webmaster Martijn van Berkel legde uit dat forum en NMU site nu feitelijk waren losgekoppeld; een wens
van het AB. Plannen daarvoor waren reeds ontwikkeld in de interim-periode, die volgde op een onverwacht
noodzakelijke wisseling van de functie van webmaster.

Webmaster werkt samen met studio Lupa van Rudolf Rigtering (Carte Blanche), die ook de congressite
voor NCG 2011 ontwierp.

Het aanbod van informatie op de site wordt uitgebreid. Er wordt weer een deel opgenomen dat alleen
toegankelijk is voor leden en trucs zal bevatten. Het DB heeft inmiddels de toestemming om trucs uit
Triks te mogen publiceren kunnen verlengen bij de eigenaar van die rechten.

OPMERKING: en marge van de AB-vergadering werd een websiteredactievergadering gehouden.
Volledigheidshalve zijn de resultaten daarvan onder deze rubriek opgenomen.
Hans Pelgrim is webredacteur en zal zich bezig houden met:

agenda (alleen aangeleverde informatie. Van artiesten met speellijsten, etc)
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nieuws (de actualiteit, die niet kan worden behaald met het vakblad)

Voor overige informatie is de website hoofdzakelijk afhankelijk van het DB, die de site gebruikt
als communicatiemiddel van de stichting. Hier moet men een aantal zaken kunnen terugvinden,
zoals:

statuten
jaarverslagen
uitslagen van wedstrijden
gegevens van clubs, etc

Webredacteur en secretaris NMU krijgen instructies hoe zij informatie op bestaande pagina's van de site
kunnen zetten.

Belangrijk voor iedereen

De vernieuwde site heeft ook een nieuwe naam: www.DeNMU.nl

13. Samenstelling AB/DB

Het DB is op zoek naar  versterking van het bestuur.
Het nieuwe bestuurslid moet een expert zijn op de gebieden communicatie, PR, werving en marketing.

14. Volgende AB-vergadering

Zaterdag 5 november 2011 te Utrecht, Vergadercentrum Hoog-Brabent in Hoog Catherijne (Centraal
Station). Aanvang 10.30.

15. Rondvraag

a. LIJST MET GOOCHELAARS DIE LEZINGEN GEVEN.
ToiToi zou graag weten wie lezingen kan verzorgen.

ACTIE: alle clubs leveren mogelijkheden (namen) aan bij secretaris, die verzamelt de namen en stuurt de
totaallijst naar alle clubs.

b. NMU-passen
ACTIE: alle clubs inventariseren of alle leden een pas hebben en melden ontbrekende passen aan de
penningmeester.

c. STARTBEDRAG VOOR NMU-ACTIVITEITEN
ACTIE: alle clubs inventariseren meningen, waarover tijdens de najaarsvergadering van het AB wordt
gesproken.

d. RESTITUTIE DUBBELLEDEN
Penningmeester legt regeling uit, die niet voor iedereen duidelijk was.
ACTIE: alle clubs inventariseren gevoelens van hun leden op dit punt en rapporteren hierover tijdens de
najaarsvergadering om eventueel tot wijziging van huidige regeling te komen.

e. PRESIDENT WIL CLUBS BEZOEKEN
Actie: verzoek aan alle clubs om hun bijeenkomsten in 2011 bekend te maken bij het DB opdat een planning
kan worden gemaakt.
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Einde vergadering

Onder dankzegging voor de inbreng van alle aanwezigen sluit president Flip Hallema om 12.49 de
vergadering.

BIJLAGEN:

A - Voorstel van DB voor het instellen van een NMU goochelvaardigheidscertificaat voor jeugdleden
B - NMU AGENDA voor 2011 en 2012
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BIJLAGE A - Voorstel instellen NMU goochelvaardigheidscertificaat voor jeugdleden

NMU Jeugd Goochelvaardigheidscertificaat (Voorstel van DB aan AB)

De Nederlands Magische Unie introduceert met ingang van 2011 het NMU Jeugd
Goochelvaardigheidscertificaat.
Het examen voor dit certificaat kan worden afgelegd door:

 de jeugdleden van de NMU Magic Club
 de jeugdleden van bij de NMU aangesloten verenigingen
 de deelnemers aan een NMU Jeugdweekeind (incl. Belgische jeugdleden)

Een jeugdlid is jeugdlid tot en met 31 december van het jaar waarin hij of zij 18 jaar oud wordt. Om
voor het certificaat (verder ‘goocheldiploma’ genoemd), in aanmerking te komen dient de junior
goochelaar zijn goochelkunsten te laten zien voor een examencommissie (verder commissie
genoemd). Deze commissie beoordeelt de kandidaat volgens een 7-puntensysteem. Er zijn drie
achtereenvolgende diploma’s te halen, in oplopende graad van moeilijkheid.

Doelstelling
Het goocheldiploma is ingesteld om:

 de jeugd te stimuleren hun goochelvaardigheid verder te ontwikkelen binnen een
jeugdafdeling. De geboekte vooruitgang wordt beloond met een goocheldiploma. Het kan
richting geven aan het aangeboden lessenpakket. De junioren hebben een doel om naartoe
te werken. Naar aanleiding van een afgelegde test kunnen docenten verbeterpunten
formuleren. De uitreiking van diploma’s kan zich lenen voor een feestelijk moment in de club.

 meer jeugdleden aan te trekken via de NMU Magic Club. Deze leden worden in staat gesteld
bij een club (die zich daartoe bereid verklaart) of een ander daartoe aangemerkt
NMUevenement een test af te leggen.

 de deelname aan NMU Jongerenweekeinden te stimuleren. Het afleggen van een examen is
inbegrepen bij de prijs van het jeugdweekeind. Bij aanmelding kan een deelnemer aangeven
welke test te willen afleggen.

7-punten systeem
Het goocheldiploma wordt uitgereikt aan die junioren die de goocheltest van één van de
niveaus met voldoendes hebben afgelegd. De goocheltest wordt afgenomen door een
commissie van twee examinatoren die door de NMU zijn erkend.

 De 7 punten bestaan uit:Punt 1 t/m5 : een keuze van 5 voldoende uitgevoerde trucs,
waarvan er niet meer dan 2 met kaarten.

 Punt 6 : techniek en goochelvaardigheid; waardering op een schaal van 1-10
 Punt 7 : presentatie en entertainmentwaarde: waardering op een schaal van 1-10

De cijfers van pt 6 en 7 komen op het diploma.
De presentatie van deze trucs mag niet langer duren dan 10 minuten.
Als tijdens de goocheltest 1 van de 5 trucs onvoldoende wordt uitgevoerd krijgt de
kandidaat een kwartier tijd om zicht voor te bereiden op een reserve truc.
Als de test als geheel onvoldoende wordt uitgevoerd kan een kandidaat op zijn vroegst na
drie maanden opnieuw de test afleggen. Indien de test binnen 6 maanden opnieuw wordt
afgelegd worden geen extra kosten in rekening gebracht. Clubs zijn vrij om intern voor het opnieuw
afleggen van examens eigen regels te maken.

De niveaus van het jeugdcertificaat

A. Beginners niveau
Goocheltrucs van eenvoudige aard . Simpele basismanipulatie- en
goocheltechnieken. Eenvoudig parlando en standaard presentatie. Basis
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afleidingstechnieken
Voorbeelden trucs: gebroken lucifer in zakdoek weer heel maken, munt in elleboog wrijven,
laten trekken en weer terugvinden van een speelkaart, doorknippen en herstellen van een
touw, doekje- duimspits.
(graag aanvullingen, moet nog in bijlage worden uitgewerkt)

B. Middenniveau
Gemiddelde manipulatie- en goocheltechnieken. Meer aandacht aan parlando en eigen
presentatie. Diverse afleidingstechnieken. Meer aandacht voor de opbouw en overdracht
van de truc.
Voorbeelden trucs: touwroutine met meerdere fases, muntenproductie, verdwijnende ring,
ambitious card routine, packet trick effect, three card monte, bill switch.

C. Gevorderd
Gevorderde manipulatie- en goocheltechnieken. Parlando en presentatie zijn doordacht en
overtuigend. Er worden bij trucs soms effecten gecombineerd. Een zekere vorm van
originaliteit en authenticiteit is in de act terug te vinden. Er is sprake van het overdragen
van een verhaal; de act heeft een magische uitstraling en appelleert aan de gevoelens van
het publiek.
Noot bij gevorderden: mocht de kandidaat meerdere effecten of trucs in 1 onderdeel
combineren, dan kan dit als 2 punten worden aangemerkt.
Voorbeelden trucs: ringenspel, cups and balls, gedachten lezen, card to impossible location,
zwevende bal, matrix met munten.

Algemeen bij alle testen

Bij alle goocheltesten dienen onderstaande punten voldoende zijn:

Techniek en goochelvaardigheid:
 heeft de artiest een goede beheersing en uitvoering van de trucs?
 wordt er niet ‘geflashed’ of iets getoond waardoor het geheim van de truc zichtbaar is?
 is er sprake van een goede misleiding en wordt het publiek voldoende bij de neus genomen?
 is de moeilijkheidsgraad van het getoonde wel binnen het bereik van de artiest?
 de artiest mag geen gebruik maken van een vooraf ingewijde vrijwilliger, ofwel stooge.

Presentatie en entertainmentwaarde:
 de persoon; straalt de artiest zelfvertrouwen uit en worden de trucs met overtuiging

vertoond?
 vertoning; is het gebruik van stem, gezichtsexpressie en magische handelingen voldoende?
 voorkomen; is er aandacht gegeven aan kostuum en zijn de attributen verzorgd.
 vertoning; gebruikt de artiest de ruimte goed en hoe is zijn omgang met attributen en de

interactie met publiek.
 algehele indruk; is de opbouw goed , de artiest rolvast en de magie en tekst direct en

congruent, is er een magische sfeer?

Bij het beoordelen kan altijd worden teruggevallen op de richtlijnen jureren, die de NMU hanteert. en
het wedstrijdreglement.

Commissie en examenmogelijkheden

De examencommissie bestaat altijd uit 2 personen. De commissieleden zijn door het NMU-bestuur
erkend. Erkende commissieleden zijn:

 President NMU + begeleider jeugdafdeling.
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 bestuurslid goochelclub + begeleider jeugdafdeling of ander door de club daartoe
aangewezen lid

 eigenaar goochelwinkel + door NMU aangewezen commissielid
 andere door de NMU daartoe aangewezen commissieleden

Indien b.v. een club of een goochelwinkel een evenement organiseert en daar deelnemers in de
gelegenheid wil stellen testen af te leggen bestaat daartoe de mogelijkheid.

Tijdens jeugdavonden en evenementen waar trucs worden aangeleerd tijdens workshops en lessen
kunnen deelnemers van de docent een aantekening krijgen voor maximaal drie
voldoende uitgevoerde trucs. Tijdens het dan nog af te leggen examen, behoeven
dan nog maar maximaal twee trucs aan de commissie te worden getoond.
Bijvoorbeeld: binnen een jeugdafdeling worden standaard 2 trucs centraal aangeleerd. Als
de begeleider daarvoor garant staat dan hoeft de goocheltest dus nog maar 3 trucs en de 2
beoordelingscijfers te omvatten. Dit systeem is goed toepasbaar tijdens een jeugdweekeind.

Kosten

Clubs kunnen diploma's aanvragen bij de secretaris van de NMU tegen kostprijs.
Voor anderen geldt een prijs van € 5,- (in 2011) per certificaat.
In het eerste jaar van aanmelding kan een nieuw lid van de NMU Magic Club het examen
eenmaal gratis afleggen.
Indien, na een onvoldoende afgelegd examen, een examen binnen een half jaar opnieuw wordt
afgelegd zijn daaraan geen extra kosten verbonden.
Kandidaten kunnen aangeven voor welk niveau test zij een examen wensen af te leggen.
Voor jeugdleden van NMU-verenigingen geldt dat begeleiders advies geven.

NAAMGEVING VAN DE DRIE NIVEAUS
In ontwikkeling. Suggesties zijn welkom.

VORMGEVING EN TEKST DIPLOMA'S
In ontwikkeling. Suggesties welkom.

AANVRAAGPROCEDURE CERTIFICATEN
In ontwikkeling. DB werkt dit uit.
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BIJLAGE B - NMU AGENDA

Agenda NMU - planning 2011 en 2012

20 maart 2011 - 28e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours
Het  “Juniorenkampioenschap van Nederland”.
Locatie: Theater de Tamboer, Hoofdstraat 17, Hoogeveen.
Inschrijven bij: Fred-Ric Schrijvers, info@fred-ric.nl of Gerhard Hessling, g.hessling2ziggo.nl
Of bel 074-2508060 voor meer info.

6-8 mei 2011 - Baden Magisch
Zwitserland. Congres en Concours met geldprijzen.
Voor meer info: www.zauberkongress.ch . NMU-korting

3 en 4 juni 2011 - NMU-Jubileumcongres
Capelle aan den IJssel, Isala Theater
Nationaal Congres voor de Goochelkunst 2011 en
Nederlands Kampioenschap Goochelen 2011
Aanmelden voor het congres kan met het formulier in dit blad of beter nog via de website van de NMU
www.DeNMU.nl (onder evenementen) op direct op de congres website: http://www.nmucongres.nl/
Aanmelden voor de wedstrijd: gebruik het formulier op de website of neem contact op met de secretaris van de
NMU: c.ros@chello.nl

1 oktober 2011 - Derde Dynamite Day, Velden
Voor meer info: http://www.dynamitemagic.nl

5 november 2011
Najaarsvergadering (10.30 - 12.30) van het Algemeen Bestuur van de NMU in Utrecht.

21-23 oktober 2011 - 13e NMU Jongerenweekeind
Weekeind vol workshops voor de jonge en wat oudere jonge goochelaar.
Ook als je ouder bent dan 18 kun je aan dit weekeinde meedoen. 2010 was een groot succes.
Thema: Magic Circus
Voor leden van de NMU, NMU Magic Club en Nederlands- en Vlaams sprekende leden van bij de FISM
aangesloten clubs.

2012

Januari 2012 - Nieuwjaarstreffen
Jubileum Magische Kring Centraal Nederland. NMU-korting

Maart - NMU Jaarvergadering

Maart - 29e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours

9 – 14 juli 2012  -  FISM Wereldkampioenschappen in Blackpool
http://www.magicconventionguide.com/category/fism-2012-blackpool/

Magic Surprise Day  -  Organisatie: Aladdin.

Oktober 2011  - 14e NMU Jongerenweekeind

November -  NMU Najaarsvergadering.


