
het blijft bij proberen hè...Helaas heb ik mijn zoon niet 
met het fl ippervirus kunnen besmetten. Hij is liever druk 
met zijn PC. Ach, zo zijn de meeste jongelui tegenwoor-
dig. Maar, ook al speelt hij zelf niet, hij vindt het allemaal 
toch wel “cool”.

Wanneer bent u fl ipperverslaafd geraakt en hoe 
gebeurde dat?
Andreas: Toen ik 10 jaar was, ging ik een keer met mijn 
ouders eten in een restaurant. Na een paar minuten 
begonnen die volwassenengesprekken me al te vervelen 
en ik ontdekte in een hoekje achteraf een fl ipperkast: 
een Fireball! Met de eerste afgeschoten bal was de passie 
gewekt en de volgende jaren heb ik elke kans die ik kreeg 
gegrepen om een spelletje te spelen. 
De interesse werd begin jaren tachtig minder toen het 
spel van de kasten slechter werd. De Space Invaders gaf 
de doorslag en ik heb daarna tot midden jaren negentig 
niet of nauwelijks nog gespeeld. In mijn “bloeitijd” daar-
voor, speelde ik elke dag 2 tot 4 uur. Ik denk dat mijn 
speelniveau toen hoger was dan nu. Ik verbeterde in die 
tijd de ene high score na de andere en won zo’n beetje 
alle prijzen!

Hoeveel uur fl ippert u nu op een dag?
Andreas: Vanaf 1995 ben ik weer aan fl ipperen toegeko-
men, toen ik per toeval een Capt. Fantastic kon kopen. 
En sindsdien bestaat mijn hobby in gelijke delen uit ver-
zamelen, repareren en natuurlijk spelen.
Na al die jaren hoop ik wel dat mijn verzameling langzamer-
hand een keer kompleet is en dat er steeds minder repara-
ties nodig zijn. Zodat ik weer meer aan fl ipperen toekom.
Sinds lang speel ik maar een uur of zo per week en het 
zou leuk zijn als dat eens weer een uur per dag zou zijn!

Ik weet dat u regelmatig een fl ipperkast in Neder-
land koopt. Waarom is dat? Zijn er niet genoeg 
machines in Duitsland? Zijn ze goedkoper in Neder-
land of is de kwaliteit beter?
Andreas: Ik ben geïnteresseerd in alle fl ipperkasten vanaf 
ca. 1960 tot heden. Omdat ik al heel wat jaren verzamel 
ligt mijn focus nu op bijzondere, zeldzame kasten die het 
niet goed gedaan hebben of waar er niet veel van gemaakt 
zijn. Alle andere ”normale” of “belangrijke” kasten heb ik 
al ik mijn verzameling of hebben er al eens in gezeten. 
Bijvoorbeeld omdat er in Duitsland zelden of nooit één of 
twee speler fl ipperkasten zijn geweest, moet ik de kasten 
die ik nu nog graag in mijn verzameling wil hebben kopen 
in Nederland of Frankrijk of waar dan ook.

U heeft veel toernooien gespeeld en niet onver-
dienstelijk. Als ik het goed heb was u in 2005 kam-
pioen van Duitsland. Speelt u ook nu nog veel toer-
nooien? 
Andreas: Met toernooien spelen ben ik in 2000 begon-
nen, daarvoor wist ik niet eens dat zoiets bestond! Hoe-
wel, toen waren er ook nog maar weinig toernooien!
De “run” op toernooien begon eigenlijk pas in 2003/2004 
en sindsdien zijn het er steeds meer geworden! En dat is 
een goede ontwikkeling!
De laatste drie jaar heb ik door gebrek aan tijd, op een 
enkele uitzondering na, bijna alleen nog in Duitsland 
gespeeld. Dit jaar past een en ander beter in mijn agenda 
en kan ik tenminste een paar internationale toernooien 
spelen. Zoals (eindelijk!) een keer weer in Nederland in 
April bij de Dutch Pinball Masters.
En het klopt dat ik, hoewel ik heel weinig tijd heb om 
te spelen, niet helemaal zonder successen was. In 2005 
werd ik kampioen van Duitsland (tweede werd Roy 
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