Een paar uit “The Best of” en mooie Williams.
Solar Fire is zeldzaam in Europa, net als Warlok, Defender en Time Fantasy. Deze laatset 3
zijn van Sönke.

privé. En ik maak duidelijk onderscheid tussen “nieuwsgierigen” en echte flipperfans!
Hoeveel fl ipperkasten hebt u? Aan welke bent u
het meest gehecht en waarom? Hebt u kasten waar
een speciaal verhaal aan zit?
Andreas: Mijn verzameling bestaat uit ongeveer 80 flip-

perkasten. De meeste staan
vermeld op http://www.
pinballowners.com/wizard.
Hoewel ik wel achterloop
om dat bij te houden.........
Mijn lievelingskast is Wizard
van Bally. Ik ben met deze
flipper “groot geworden”.
Hij is optisch erg mooi en
qua spel, wanneer je goed
speelt, hoort hij bij de
besten van die generatie.
Loopt het spel niet zoals
je wilt, dan vergeeft hij je
geen enkele fout en de bal
is snel weg. Ik kan eigenlijk
niet goed zeggen waarom,
maar het is toch steeds mijn
“all time favorite” gebleven.
Ik zou veel verhalen kunnen vertellen bij flippers die ik
heb gekocht. Ik zou er een boek over kunnen schrijven
maar daar heb ik hier geen ruimte genoeg voor.
Ik kan wel zeggen dat ik het geen enkel probleem vind
om heel Europa af te reizen voor flipperkasten als ik die
beslist in mijn verzameling wil hebben. Het verst is tot nu
Nizza in Italië geweest. Maar ook kasten uit Zwitserland,
Frankrijk, Denemarken, Oostenrijk en natuurlijk Nederland haal ik zelf op. Ja, ja, ik weet zelf ook wel dat dit niet
helemaal normaal is!
Waar zit de grens voor u? Wat is het maximum aantal?
Andreas: Wat betreft het aantal zit de grens op 80 +/- X.
In mijn wildste tijd had ik op enig moment 130 kasten!
Maar veel daarvan kon ik niet eens opstellen, dus heb
ik gaandeweg het aantal naar beneden aangepast. Een
andere beperking zit op import vanuit de VS. Daar wil ik
er nog wel één of twee vandaan halen.
Ik kan bij mij thuis zo’n twintig kasten plaatsen en de
ander staan in de supermarkt. Daar staan, samen met die
van mijn vriend Sönke in totaal ook ongeveer 80 kasten.
Er zijn vast wel slechtere Gamerooms.
Een paar kasten staan nog in opslag maar de rest staat
opgesteld en de meeste werken (in de kelder allemaal).
Repareert u zelf flipperkasten?
De meeste kasten repareer ik zelf, maar regelmatig met
hulp van vrienden. Een volledige restauratie doe ik niet
zelf, ik heb er de tijd niet voor en in meerdere opzichten
heb ik ook niet de benodigde ervaring. Dikwijls is het wel
goed om te weten dat je een flipper in je verzameling
hebt, ook al kan het dan nog lang duren voordat hij een
opknapbeurt krijgt!
Welke generatie flippers heeft uw voorkeur? Hebt
u bijvoorbeeld ook woodrails?
Andreas: Ik ben gek op elke generatie. Elke periode heeft
zijn eigen charmes. Van woodrails weet ik eigenlijk niet
zo veel. Bij de EM is Wizard duidelijk mijn favoriet, bij SS
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