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Mijnheer Harre, wilt u zich even aan ons voorstel-
len? Hebt u een gezin? Wat voor werk doet u?
Andreas: Ik ben in 1962 geboren en nu dus 48 jaar. Ik 
ben al 28 jaar gelukkig getrouwd en heb een zoon van 
20 jaar. In ons huis staan natuurlijk een paar fl ippers in 
de kelder, want daar is altijd plaats voor geweest en dat 
zal ook zo blijven. Als ik niet druk ben met fl ipperkasten, 
werk ik (sinds 1985) bij EBV Elektrotechniek, een leve-
rancier van elektronische componenten. Ik begon daar 
als verkoopassistent binnendienst en ben nu Directeur 
Sales and Marketing voor Noord-Oost Duitsland. Trou-
wens, we hebben ook een verkoopbureau in Amsterdam.

Hoe denkt uw familie over uw hobby? Vinden ze 
het leuk? Ondersteunen ze u? Of accepteren ze het 
maar met een vriendelijk glimlachje?
Andreas: Mijn vrouw is vol begrip. Zij speelt af en toe ook 
op de kasten. We zitten beide in de Flipperliga van Han-
nover en spelen zo’n 8-9 dagen per jaar. (Red: Andreas 
speelt daar onder de naam Wizard,zie http://fl m.fl ipper-
liga.de/) Ik hou me ook nog bezig met de belangen van 
de German Pinball Association (GPA, www.fl ipperverein.
de), waarvan ik bestuurslid ben. Natuurlijk krijg ik wel 
eens het verwijt dat ik heel veel tijd aan mijn hobby’s 
besteed. Ik  probeer steeds om dat te verbeteren. maar 
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In een vorige Spinner hebben we aandacht besteed aan de fl ippercollectie van PinJost en 
PinDigi in Oostenrijk. Dit keer nemen we u mee naar Duitsland.
Andreas Harre is niet zo maar een fl ipperverzamelaar. Hij is een fenomeen. Want naast 
zijn fl ipperverzamelwoede speelt hij ook niet onverdienstelijk. Hij was Duits kampioen 
in 2005 en 2008. En heel wat Nederlandse toernooispelers zijn hem al eens tegengeko-
men. Hoog tijd om Herr Harre aus Deutschland aan u voor te stellen.


