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Wils) en in 2008 kon ik 
dit mooie resultaat nog 
een keer herhalen (twee-
de werd toen Albert Nom-
den). Dat heeft inderdaad 
de aandacht van de media 
getrokken met als resultaat 
artikelen in kranten, inter-
views en zelfs TV optre-
dens. Een Duits kampi-
oenschap geeft natuurlijk 
een fantastisch gevoel en 
natuurlijk word je door de 
aandacht in de pers iets 
bekender. Maar ik voel me 
er nou niet beroemd door 
of zo.

Ik heb ook nog een paar 
andere toernooien gewon-
nen waardoor ik, tot mijn eigen stomme verbazing, nog 
steeds nummer 1 op de Duitse ranglijst ben en nummer 
22 op de actuele wereldranglijst.
Door al die jaren heen heeft het mij natuurlijk ook inter-
nationale vrienden en bekenden opgeleverd die ik niet 
graag zou missen. Jullie hebben al eens geschreven over 
PinJost en PinDigi in Oostenrijk en dat zijn heel goede 
fl ippervrienden van mij. Erg leuk was ook een toevallige 
ontmoeting in 2005. Na PAPA gingen we met de Neder-
landse en Duitse “hardcorespelers” downtown Pittsburg, 
waar we tot in de kleine uurtjes spontaan feest hebben 
gevierd. De lol, maar ook de koppijn van de volgende 
ochtend kan ik me nog heel goed herinneren! En dat 
zal bij een aantal Nederlandse vrienden die dit lezen niet 
anders zijn! 

Over uw fl ippercollectie. Nodigt u wel eens ande-
ren uit om te spelen op uw kasten. Organiseert u 
zelf bijeenkomsten?
Andreas: Zoals gezegd staat een deel van mijn kasten thuis 
in de kelder. Dat zijn mijn eigen favorieten: “Best of Dave 
Christensen” en “Best of DMD Pinball”, en nog een paar 
andere. Hierop speel ik, als ik al eens speel, meestal alleen.
Daarnaast heb ik samen met een vriend (Sönke) een klei-
ne voormalige supermarkt gehuurd. Daar ontmoeten we 
elkaar regelmatig, daar komen ook andere mensen en 
daar houden we onze Ligabijeenkomsten.
Eenmaal per jaar houden we daar een klein toernooi. Het 
aantal deelnemers daarbij is beperkt, omdat we ook nog 
buren hebben waar we rekening mee moeten houden!
Maar, wanneer er even een afspraak gemaakt wordt is 
iedere fl ipperaar daar van harte welkom!

Zijn de mensen in uw stad zich bewust van uw hob-
by en zijn ze op de een of andere manier betrokken?
Andreas: In woon in een kleine stad (Burgdorf, bij Han-
nover) met 30.000 inwoners. Natuurlijk is mijn hobby 
hier via de media niet helemaal onbekend en er zijn ook 
steeds weer contacten met allerlei instellingen. Zo heb-

ben we hier een museum waar steeds wisselende expo-
sities zijn. Een paar jaar geleden heb ik hen een deel van 
mijn verzameling aangeboden. Wekenlang hebben ze 
toen een expositie gehad  over “De Geschiedenis van de 
Flipperkast”. Het was een groot succes en de expositie is 
door heel veel mensen bezocht.
Over het algemeen houd ik mijn fl ipperverzameling graag 

Andreas’  “All time favorite” Wizard 
en een Ro Go. 
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