Reinhart Bangerter
en Herb Silvers
van Retro Pinball
(foto Pingame Journal)

Hoewel ik mijn vraag om een interview in eerste instantie heb gericht aan Herb Silvers, gaat Gene Goodman
op mijn verzoek in.
Gene: “Sorry dat onze antwoorden zo lang op zich lieten wachten. We zijn allen heel druk geweest om de
productie van de eerste 100 machines te starten.
Het oorspronkelijk idee kwam van Herb. Hij had jarenlang veel succes met het verkopen van door hem gerestaureerde King of Diamonds. Er was altijd veel vraag
naar en zowel de beschikbaarheid als kwaliteit van te
restaureren kasten werd elk jaar minder. Herb maakte
ook reproductie kopruiten, speelveld mylars, speelveld
plastic sets en hij liet reproductie driver boards maken.
Zo ontstond bij hem het idee om vanaf de basis compleet nieuwe kasten te produceren. Maar het was allemaal niet zo eenvoudig als hij eerst dacht........”
Retro Pinball bestaat uit Herb Silvers, Reinhard Bangerter, Mike Patz en Gene Goodman. Hoe hebben jullie
elkaar leren kennen?
Gene: “Herb en Reinhard kennen elkaar al heel lang, zo
lang als ze beiden in zuid Californië wonen. Ze hadden
ook een gemeenschappelijke interesse: flipperen!
Hoewel ze in het begin niet echt hechte vrienden waren,
kwamen ze elkaar regelmatig tegen en praatten ze
elkaar bij op verschillende flipperevenementen en lokale
veilingen. Misschien weet je dat Herb ook zijn eigen Flipperconventies organiseerde in Californië en Las Vegas
(Pinball Fantasy Shows). Hij is erg bekend in de wereld
van verzamelaars door zijn hoge kwaliteit kopruit reproducties. Ik zelf begon voor Mike Patz en M&P Amusement te werken in 2002. Ik doe daar de verkoop voor
het bedrijf en ben nu “Vice President” van M&P Amusement. Eind 2006 had ik contact met Herb omdat hij
wat kasten wilde kopen en hij vertelde mij over zijn King
of Diamonds project. Mike en ik waren enthousiast over
het idee en omdat wij heel veel contacten hebben in de
flipperindustrie, besloten wij aan boord te springen om
te helpen bij het project. Toen hebben we samen het
bedrijf Retro Pinball LLC opgericht.”
Zijn jullie van plan om uitsluitend van Gottlieb afgeleide
kasten te bouwen of misschien ook andere?
Gene: “We zijn van plan om flipperkasten onder licentie van Gottlieb te bouwen, maar ook kasten die we
zelf hebben ontworpen. Dit wil niet zeggen dat we niet
samen gaan werken met vroegere flipperontwerpers
en andere licentiehouders. Er zijn veel “Klassieke” flipperkasten die een reproductie zouden rechtvaardigen.
Voorlopig richten we ons echter vooral op onze relatie
met Gottlieb Development LLC. Onze verstandhouding
met Gottlieb is uitstekend. Ze waren heel enthousiast

over het idee van reproducties en we verheugen ons op
een langdurige samenwerking met hen.”
Hebben jullie voor de verkoop van de King of Diamonds
ook gekeken naar de Europese markt en in het bijzonder Nederland?
Gene: “Wij verwachten een groot deel van onze verkopen op de Europese markt. Het is algemeen bekend
dat 60-80 % van Gottlieb’s productie geëxporteerd
werd. Het meeste daarvan ging natuurlijk naar Europa.
Nederland zou voor ons een geweldige plek zijn om
kasten te verkopen! Dat zou mij trouwens een goede
reden geven om naar Nederland te reizen. Ik heb altijd
al een keer naar Nederland willen gaan!”
Op de Fabulous Fantasies site staat: “11/2007 - Hopelijk wordt het prototype aangeboden voor de productie
van 100 genummerde machines.” Zijn die eigenlijk wel
geproduceerd?
Gene: “We beginnen in de komende maanden met
de productie. We moesten er heel veel tijd aan besteden om zeker te zijn dat ons spel goed was. Je kunt je
wel voorstellen dat het geen kleine opdracht is om een
bedrijf dat flipperkasten maakt van de grond af op te
zetten. Terwijl ons eerste product al “ontworpen” was
en veel van de Gottlieb onderdelen nog “off the shelf”
beschikbaar, was de elektronica en de software volledig
nieuw. Helaas heeft heel veel gereedschap dat nodig is
om een volledige kast in elkaar te zetten de sluiting van
de Gottlieb fabriek niet overleefd. Er komt heel veel
bij kijken voordat je na het bouwen van een paar prototypes een flipperkast in productie kunt nemen. Het
uiteindelijke product moet geschikt zijn voor zowel de
thuisgebruiker als de commerciële exploitant. We hebben een kwaliteits product ontwikkeld met veel nieuwe
mogelijkheden zodat het nog vele jaren meekan!“
Hebben jullie tijdens het ingewikkelde proces om deze
kast te ontwikkelen grote teleurstellingen of tegenvallers meegemaakt?
Herb: “Het is voor ons allemaal erg teleurstellend om te
zien hoe de verkoop en commerciële belangstelling voor
flipperkasten voortdurend afneemt. Deze daling heeft
zich gedurende het hele ontwikkeltraject van de King of
Diamonds (KoD) voortgezet. Daar staat tegenover, zoals
je waarschijnlijk wel weet, dat het verzamelen van flipperkasten juist toeneemt in populariteit. Het is voor ons
dan ook geweldig om te zien hoe wereldwijd de belangstelling voor ons product opleeft! Dit komt zowel van
verzamelaars als van commerciële exploitanten. Dit helpt
ons nu nog niet maar geeft wel aan dat we iets bijzonders
aan het doen zijn. We hopen dat anderen net zo enthousiast worden als wij en dat zij uiteindelijk de kans krijgen
om op een van onze flipperkasten te spelen.”
Reinhard: “Herb en ik waren heel gelukkig dat Mike en
Gene precies op het goede moment kwamen en onze
kijk op het produceren van een kwaliteits flipperkast
deelden. Dit ondanks een afnemende markt!”
“Na de King of Diamonds overwegen we om een oude
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