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INTERVIEW TV

NIET TE GELOVEN!

De een vermorzelt glazen,
de ander gebruikt paranormale
krachten om lepels te verbuigen.
Wie is de beste mentalist?
In het programma MindMasters
LIVE nemen de pupillen van
URI GELLER Uri Geller en Walter Rolfo
EN WALTER het tegen elkaar op. Wij
ROLFO GAAN IN namen alvast een
MINDMASTERS testlepel mee naar
dit interview.
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WALTER ROLFO:

‘Of Sabia echt
zwanger is? Als ik
haar zie, weet ik
het meteen’
URI GELLER:

‘In het vliegtuig
hiernaartoe heb ik
nog lepels zitten
buigen’
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én mentalist interviewen is al scary, laat
staan twéé. Kunnen ze je gedachten
lezen? Hebben ze het door als je een
leugen vertelt? De boomlange Uri
Geller lacht erom. „Pak een papiertje
en teken iets simpels”, beveelt hij. Zonder dat Uri het
kan zien, wordt er een smiley met punkkapsel op een
papiertje gekalkt. Et voilà, amper een minuut later
showt Uri exact hetzelfde poppetje. Met priemende
ogen: „Dit is het bewijs dat ik inderdáád je gedachten
kan lezen.” Maar no worries: „Het kost te veel energie
om dat non-stop te doen.”
Vanaf het moment van binnenkomst is Uri Geller
één en al enthousiasme. Concullega Walter Rolfo is
bescheidener en beziet het geheel grinnikend: „Ik ben
goed in het opblazen van glazen. Zal ik…?” grapt hij in
een mix van Engels en z’n moedertaal Italiaans.
Het tweetal leerde elkaar kennen toen Walter Uri
uitnodigde om lid te worden van de International
Federation of Magic Societies, waarvan Walter voorzitter is. Sindsdien zijn ze buddy’s en zijn ze vanaf 20
november samen te zien in MindMasters LIVE.
Wat is – naar jullie eigen bescheiden mening – je
coolste trucje?
Walter: „Ik heb ooit driehonderd konijnen uit een
hoge hoed getoverd, wat me een Guinness World
Record opleverde. M’n andere Guinness World
Record haalde ik door met de kracht van mijn geest
66 kristallen glazen te vermorzelen. Ik doe in mijn
shows ook veel met cijfers. En ik lees gedachten.”
Uri, beslist: „Ik noem het geen trucje. Het verbuigen
van lepels is magie, een gave én mijn visitekaartje.
Toen ik vanmorgen vanuit Londen naar Nederland
vloog, moest ik in het vliegtuig lepels buigen voor
andere passagiers, de piloot en de stewardessen.”
Vinden jullie het vervelend dat mensen constant
vragen om te laten zien wat jullie kunnen?
Walter: „Het gekke is dat mensen verwachten dat je
als mentalist constant aan het werk bent. Maar als er
een bevriende loodgieter langskomt, vraag je toch ook
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