
R E c L A E 
Als we hier een grote wagen horen stoppen. waarvan de bekleding grijze 

haren heeft van de afstanden, die elke dag afgelegd worden, dan weten we 
al wie er voor no. 484 stopt. 

04ári.e uaH. €Jor6ckot--
Dat stoppen gaat dan 

meestal nog gepaard met een welgemeend advies aan zijn medepassagiers: 
Riemen vast en sigaretten doven. Na de trappen bestegen te hebben op de 
manier waarop Sir Hillary de Mount Everest overwon, maakt hij zijn entree 
met een buiging naar het Oosten en spreekt de wijze woorden: "Kennen 
jullie .... " enfin U weet wat we bedoelen. 

Onder het lanceren van de "laatste nieuwe" kregen we onlangs de indruk 
dat Adrie een papierscheurcomplex had overgehouden van een tournee voor 
een brouwerij. Het ene bierviltje na het andere werd n.1. in desolate staat in 
onze papiermand gedeponeerd. Als je dat zo'n tijdje aanziet. dan stel je, 
mensenlievend als we zijn, onwillekeurig de vraag: " Heb je iets tegen 
bierviltjes, Adder' De reden van zijn vernietigingsdrang was echter heel 
verklaarbaar en had niets met Freud te maken. Wat bleek n .l.? Een brouwerij 
heeft bij elke 100 viltjes één viltje gedaan, tussen welks cartonlagen een 
rijksdaalder verborgen is. Dit antwoord was het gevolg dat de TRIKS stat 
onmiddellijk bereid w as Adrie te helpen. Het eigenaardige was echter, dat 
hoewel Adrie met regelmatige ,tussenpozen de inhoud van zijn portefeuille 
kon verstevigen. wij van deze aangename bezigheid ve rstoken bleven. Na 
verloop van tijd begon dan ook de argwaan te knagen en werd de vraag 
gesteld of die reclamestunt niet aan het brein van de heer Van Oorschot 
ontsproten was. Hoewel dit aanvankelijk ontkend werd. bleek hij , na het 
dreigement zijn telefoonnummer in het volgende 1 April artikel te ver
werken, bereid te zijn de oplossing te geven, waarvan U thans kunt profiteren 
om obers en hun cliën~èle tot wanhoop te brengen. 

AdTie had n.l. heel gewoon een opgevouwen zilverbon van f 2.50 gepal· 
meerd. tijdens het oppakken van een viltje. Na eerst enkele zonder resultaat 
verschEurd te hebben. brengt hij het biljet onder het viltje, daar vastgehouden 
door de vingers, terwijl de duim op de bovenkant van het viltje zichtbaar 
is. Het biljet wordt naar het middelpunt van het viltje geschoven (tek. 1) en 
dan wordt dit met behulp van de linkerhand naar beneden doorgebroken, 
afb . 2, zodat het biljet nu tussen de twee helften verborgen is . Weer wordt 
het doormidden gebroken. zodat er dus vier stukken ontstaan en U zult zien, 
dat een gedeelte van het biljet nu als het ware uit de stukken naar boven 
springt. Afb. 3. Dit stukje pakt U vast en dan trekt U het biljet zo tussen de 
stukken vandaan, De illusie dat het uit het bierviltje te voorschijn komt. 
Is 100 %. 

Van deze truc kunt U veel plezier beleven, mits U hem zo achteloos moge
lijk vertoont en vooral niet het idee geeft, dat U een goocheltruc doet. 
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