sterk genoeg om de roto in een lock positie te plaatsen
en houden buitensporige kosten met zich mee brengen. Daarom zijn we teruggevallen op de constructie
en productie van de bewezen Gottlieb Roto Unit. Maar,
de storingsgevoelige contactpunten en platen zijn vervangen door een storingsvrij optisch systeem. De positie van de Roto Unit wordt optisch uitgelezen door de
CPU en er is geen enkele frictie die stevige draaiingen
van de Roto Unit belemmeren kan.
Het resultaat is dat de draaibewegingen er precies zo
uitzien als bij de oorspronkelijke flipperkast, maar dat
de unit technisch sterk verbeterd is, waardoor hij zeer
lange tijd goed kan functioneren.
De productie en verkoop van de KoD staat al lang op
de planning. Ook andere projecten om een flipperkast
te maken zijn vertraagd of gestrand. Is het door de verkoopcijfers moeilijker om een nieuwe (of remake) flipperkast op de markt te brengen? Of zijn er bij jullie ook
andere oorzaken voor de vertraging?
Gene: Niemand kan zich voorstellen hoeveel werk het
is om een flipperkast te produceren tenzij je het zelf
hebt geprobeerd. Er waren wel een aantal redenen
waardoor de productie van onze eerste kast vertraagd
werd. In het begin was het project niet meer dan een
nevenactiviteit van een stelletje “pinhead” hobbyisten
die vooral de mogelijkheden aan het uitzoeken waren.
We deden het allemaal in onze vrije tijd naast ons
gewone werk en familieverplichtingen. Elke stap die we
deden bij de productontwikkeling was op basis van een
heel sober budget en met heel weinig andere middelen. Het gebeurde heel dikwijls dat het project slapende was omdat de motivatie bij de betrokkenen afgenomen was. Toen het officiële partnership van Retro
Pinball LLC werd gevormd, sloeg het project een nieuwe weg in. Misschien was het zelfs wel een wedergeboorte van het project. Het heeft ook daarna nog een
enorme hoeveelheid committment van alle betrokkenen gevergd om een producent te vinden die de flipperkast kon dupliceren en een kwaliteitsproduct kon
leveren. En, tenslotte, nu we de lang geplande productie in volle gang hebben vergt het ook een grote financiële investering.
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Hoe eenvoudig of moeilijk is het om het board te
gebruiken voor bestaande elektromechanische flipperkasten om daarin de relais en scoremotoren te vervagen? Kan dan volstaan worden met een eenvoudige
hardware interface waarin eenvoudigweg een aantal
pluggen gestoken kunnen worden waardoor de oude
EM kast werkt naar verwachting?
Reinhard: Zo eenvoudig zal het niet zijn al was het maar
omdat, zoals gezegd, de benodigde software waarop
het board werkt niet publiekelijk beschikbaar komt. In
theorie zou je met een transformator, een kabelboom,
en een set van 5 of 6 score units elke één speler kast op
de retro wijze kunnen uitrusten met de elektronica en
een aangepaste kabelboom. De kast zou dan opnieuw
bedraad moeten worden voor de lampen en schakelingen matrix (8X8) werking in plaats van de directe
lamp en schakelverbindingen zoals die voorkomen in
bestaande EM kasten. Daarvoor zou je alle lamphouders en contacten moeten vervangen door een type
met drie beugels om de blocking diodes te kunnen
plaatsen. Dit om even aan te geven dat het zeker geen
“plug en play” oplossing zou worden. Ik heb hierover
ook wel gedacht voor mijn eigen flippercollectie. Maar
ik verwacht niet dat ik voorlopig zo veel vrije tijd over
heb om het te doen. Voor iedereen die het zou willen
doen zou het een grote klus worden omdat je je eigen
operating system moet schrijven voor de beide microcontrollers waar ons board op draait.
Of, zoals Reinhard zegt: There are a lot of brilliant
minds out there and with a collaborative effort, it certainly COULD be done but due to all the work involved,
they would also have to decide and agree on a particular title to justify the work.
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