
niveau te halen. Het rare geluid dat hij maakt wanneer 
hij de hoge bonus aftelt, klinkt mij als muziek in de 
horen. Want ik hoor het haast nooit!
Maak eens een lijst van de 5 kasten die jij het best 
vindt en vertel eens waarom.

Alpine Club (Williams, 1965)
Dat is echt het soort kast dat je vond in een oud café 
langs de weg in de zestiger jaren. Alle geluiden die hij 
maakt horen bij die tijd: Cute and Mellow. Die kast moet 
je nooit naast een SS zetten. Ik ben gek op de “Carry 

over feature”. Raak de bumpers aan één stuk door en 
krijg dat kleine ventje over de berg! Het kon me niet 
schelen hoeveel “quarters” ik daar voor nodig had!

Harlem Globetrotters On Tour (Bally, 1979)
Kasten met een sport thema zijn bij mij echte missers, 
vooral wanneer de afbeelding van maar één persoon 
op de kopruit zit. Ik zou geen kast kopen omdat ze 

Michael Jordans hoofd op de ruit heb-
ben gezet. Dat geldt ook voor Shaq. 
Als die marketingjongens denken dat 
ik een soort groupie van die basket-
baller ben, krijg ik kotsneigingen! De 
HG heeft een thema dat niet bol staat 
van dergelijke verafgoding. Het speel-
veldontwerp met verschillende onder-
delen is prachtig. Ik hou er van de 
spinners te laten tollen! Ik ben gek op 
het verscholen target, de in-line tar-
gets die voor de kick-out hole staat. 
Als ik een HG op een show zie die niet 
in een goede staat is word ik chagrij-
nig. Maar als hij wel goed is: Game 
on! Let’s play Pinball!

Sky Line (Gottlieb, 1965)
Deze kast heeft een eenvoudig the-
ma, maar sjonge wat speelt hij snel! 
Ik mag de multi-bumper klok wel en 
probeer steeds alle getallen eruit te 
spelen. Ik hou er wel van als de kast 
blijkbaar weet dat ik aan het spelen 
ben, alsof hij gevoelig is en weet dat 
ik net zo goed ben als hij zelf is! Ik heb 
het gevoel dat ik tegen de machine 
speel. Dus ben ik heel tevreden wan-
neer ik win!
Old Chicago (Bally, 1976)
Deze kast ergerde mij altijd als ik hem ergens tegen-
kwam. Ik besloot dat het troep was. Toen heb ik er een 
gekocht omdat het een Early Production exemplaar was 
en ik het unieke van het oranje speelveld mooi vond. 
En ik heb hem zo veel gespeeld, dat ik er nu wel gek 

Old Chicago (Bally, 
1975) Early Production 
met oranje speelveld.

Old Chicago 
(Bally, 1975), Capt. 
Fantastic (Bally, 
1975), Mayfair 
(Gottlieb, 1966), 
en Pleasure Isle 
(Gottlieb, 1965)

Ball view op 
een Orbitor 1 
(Stern, 1982)
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