“wood rail style” flipperkast te ontwerpen. We hopen
dat dit verder bijdraagt om de flippermarkt open te breken naar andere verzamelaars en vooral liefhebbers die
zelf nog geen flipperkast bezitten. We hebben ook veel
ideeën om onze zelf ontworpen “Classic Style” flipperkasten te maken. Maar onze toekomstige producten
zullen niet beperkt blijven tot flipperkasten!”
Is de add-a-ball feature te zien op de kopruit?
Reinhard: Niet helemaal. De originele KoD liet het aantal ballen dat nog gespeeld kon worden zien in de scorekaarthouder. In plaats daarvan gebruiken wij het ontwerp uit de laat 70er jaren van de scorekaarthouder,
waar geen lampen inzitten voor de “ball in play”.
Het originele KoD kopruit artwork had ook geen backlight ball in play deel (1-5 en Game Over). Dit is daarom
ondergebracht in ons “Diorama” artwork display dat net
boven de achterkant van het speelveld zit. Omdat het
een multiplayer kast is, gebruikt hij in Add a Ball mode
een aangepaste versie van de Add-a-Ball rules. Ik noem
dat “Extend-A-Ball”. De Match lampen (0-9) bestonden
al op het kopruit artwork. Nu doen ze evenwel op twee
manieren dienst. Ze laten nu ook zien hoeveel extra ballen er nog over zijn voor de speler van dat moment.
Hoe wordt die functionaliteit gebruikt bij een multiplayer systeem?
Reinhard: “Omdat het nu een multiplayer flipperkast is,
is het noodzakelijk voor een speler om alle resterende
extra ballen te gebruiken voordat een volgende speler
de beurt krijgt. Het lijkt een beetje op de Gottlieb AddA-Ball spelen waarbij de bal telling van 1 tot 5 bleef en
dingen als sterren op de kopruit oplichtten om aan te
geven hoeveel extra ballen er te spelen waren.

Het is precies als bij de tegenwoordige elektronische
kasten waarbij spelers extra ballen in reserve kunnen
houden. De limit aan extra ballen kan door de eigenaar
ingesteld worden tussen 1 en 9 ballen per spel.”
Zijn de onderdelen van Gottlieb of zijn ze gemaakt naar
Gottlieb standaard?
Reinhard: “Alle “Kwaliteits kritische” metalen en kunststof delen zijn originele Gottlieb onderdelen die geleverd worden door The Pinball Resource. Zij zijn de
officiële producent van Gottlieb onderdelen. De onderdelen worden vaak gemaakt door de oorspronkelijke
producenten in Chicago die ook de onderdelen voor
Gottlieb/Premier maakten volgens de zelfde hoge kwaliteitseisen die Gottlieb stelde. Er zijn echter ook nieuw
ontworpen onderdelen die uniek zijn voor Retro Pinball machines. Deze zijn dan ook niet uitwisselbaar met
oudere machines.”
Zijn de oorspronkelijke elektromechanische scoretellers
aangepast voor gebruik met een CPU of zijn het technisch gezien de zelfde tellers?
Reinhard: “De tellers zijn nieuw ontworpen en worden
volledig gecontroleerd door de CPU. Ze worden aangedreven door stappenmotoren en hebben maar één
beweegbaar onderdeel: het kunststof tellerwiel zelf.
Een opto onderbreker wordt gebruikt om het wiel te
kalibreren (af te stellen) elke keer als het
bij de nul komt. Maar de feitelijke positie
van het wiel ontstaat omdat de CPU hem
zo gezet heeft, 1,8 graden per motor stap.
Dezelfde teller assemblies worden gebruikt
bij alle score tellers en bij de credit teller.
Alleen de decal is anders. De teller assemblies zijn gemaakt van allemaal nieuw ontwikkelde onderdelen en er worden geen EM
onderdelen in gebruikt die al bestonden.”
Binnenkant kopkast
Hoe is de “Match feature” te zien bij deze
(foto Pingame Journal)
multiplayer flipperkast?
Reinhard: “Het RetroPinball multi-player
systeem is uniek voor de wijze waarop het tegelijkertijd
feitelijk vier single player speelt, met telkens één bal. Na
afloop van een spelletje voor één van de spelers, ziet de
speler meteen of zijn resultaat een match heeft. Als dat
zo is, wordt het meteen op het credit wiel aan zijn of haar
tegoed toegevoegd. Maar een match hoeft niet beperkt
te zijn tot een extra credit. Het spel kan zo aangepast worden dat er een extra bal wordt gegeven in plaats van een
vrij spel. In dat geval zou de huidige speler nog een extra
laatste bal kunnen spelen. Wanneer hij of zij dan weer
een overeenkomend eindcijfer heeft, zou er nog eens een
extra bal volgen.Door het op deze wijze te doen, kan de
match feature in tact blijven, zelfs wanneer de kast is ingesteld voor Add-A-Ball in plaats van extra spel.”
Zit er zo iets als een “High score to date” op de KoD?
Reinhard: “Absoluut! Wat is een flipperkast zonder
High Score! Het RPC system board gebruikt Battery
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