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’De eerlijkste

valsspeler op de hele wereld’

INTERVIEW
PETER WOERDE
3 Goochelaar uit Groningen te gast op
nationaal vakcongres in Zwitserland

’’

Ik hoop
een aantal
collega’s
iets te
kunnen
bijbrengen

Door Hans Knijff
Groningen Natuurlijk heeft hij er zelf ook wel eens
aan gedacht. Er stiekem over gedagdroomd dat hij met
zijn talent even goed de wereld door zou kunnen trekken om aan grotere en kleinere speeltafels vorstelijk
zijn zakken te vullen. Het zou kunnen. Maar zo zit Peter Woerde nou eenmaal niet in elkaar, zo zonder scrupules: "Ik zeg wel eens: ik ben een valsspeler, maar dan
wel de eerlijkste valsspeler op de hele wereld. Ik was
altijd een heel erg brave jongen en dat ben ik nog
steeds."
De 33-jarige Stadjer is sinds 2006 professioneel goochelaar, met als specialisatie valsspelen. Zijn website
heet: www.devalsspeler.nl. Woerde vertoont zijn kunsten gemiddeld een paar keer per week ergens in Nederland. Komend weekend echter is hij helemaal in
Zwitserland geboekt. De Groninger is te gast op het nationaal goochelcongres in Grenchen, net boven de
hoofdstad Bern. Hij heeft de uitnodiging te danken aan
zijn deelname aan het WK Goochelen, vorig jaar zomer
in het Engelse Blackpool. Woerde werd er twaalfde in
de categorie card magic en trok internationale aandacht. Trots: "Het is een driedaags congres, waarop zo’n
130 Zwitserse goochelaars worden verwacht. Ik krijg
een uur de tijd om in het Engels een lezing te houden.
En om wat te laten zien natuurlijk en daar uitleg over
te geven." Vandaag stapt Woerde al in de auto. "Ik zou
ook kunnen vliegen, maar ik werk toch het liefst met
mijn eigen blackjack-tafel. En ik heb nog zo veel meer
spullen bij me. Je probeert aan collega-goochelaars ook
altijd wat van je trucs te verkopen."
Woerde manipuleert kaarten en heeft daar een show
omheen gebouwd. "Ik laat bijvoorbeeld iemand uit het
publiek naar voren komen, die ik een set speelkaarten
geef. De kaarten laat ik schudden. Daarna schud ik zelf
ook nog een keer en blijk ik bij het uitdelen alle vier
azen in handen te hebben. Om de toeschouwers nóg
meer in verwarring te brengen, wek ik de suggestie dat
mijn helper uit het publiek de valsspeler is en niet ik."
Een zekere faam heeft de Stadjer inmiddels met zijn
acts op casino-avonden en Las Vegas-themafeesten.
En gisteren nog trad Woerde op tijdens een ’rekencongres’ in Nieuwegein. Een slordige 250 wiskundedocen-

ten uit heel Nederland wist hij hier te verbluffen met
zijn rekenspelletjes. Tot zeven jaar geleden was de
goochelaar uit Groningen zelf enige tijd wiskundeleraar: op het Zernike College in Haren en op het Praedinius gymnasium en het Kamerlingh Onnes in Groningen. "Leuk werk, maar wat ik nu doe is nog véél leuker."
Hij heeft geen flauw idee wat hij kan verwachten op
het congres in Zwitserland. Het bankwezen heeft het
land groot gemaakt en Woerde heeft de grap de afgelo-

pen dagen wel vaker moeten horen: dat hij de Zwitsers
dus weinig meer zal kunnen leren als het om valsspelen gaat. "Ik hoop toch een aantal collega-goochelaars
iets te kunnen bijbrengen. Ik blijf het hele congres en
doe ook mee aan de wedstrijd. Er is ook nog een galaavond, waarop de winnaars te zien zijn van het WK van
vorig jaar. Die optredens wil ik niet missen."
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¬ Ex-wiskundeleraar Peter
Woerde (links) vond zijn oude
vak leuk om te doen. "Maar wat
ik nu doe is nog véél leuker."
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