JAN IZAKS

De collectie van
PinJost en PinDigi

Flipperverzamelaars zijn van alle (flipper-) tijden en alle
landen. In Nederland zijn een aantal grote verzamelingen
(meer dan 100 kasten) waaronder van NFV leden.
Ook in andere West Europese landen zijn grote verzamelaars te vinden die in hun land bekendheid genieten en
soms veel aandacht krijgen. Bij de Nederlandse flipperaars
die in het internationale circuit verkeren (bijvoorbeeld met
toernooien) zijn ze vaak wel bekend.
Aan de gewone flipperaars onder ons willen we een aantal
van de grote internationale verzamelaars voorstellen, zoals
PinJost en PinDigi uit Oostenrijk. Ik ben met hen in contact gekomen via Gábor Varga, die zich de Flipperdoktor
noemt. Gábor heeft zich gespecialiseerd in verfrestauraties van speelvelden. (http://flipperdoktor.magix.net/website/). Ik had een Rawhide speelveld dat beter was dan wat
hij had en dat heb ik hem dus maar toegestuurd. Hij heeft
het contact gelegd met de flipperverzamelaars en ook de
foto’s gemaakt die bij dit artikel zijn.
Hoewel de heren PinJost en PinDigi elk hun eigen verzameling hebben, doen ze veel samen en werken ze ook
samen aan hun bekendheid.
Jost Berger (PinJost) is meer de techneut die het vooral
leuk vindt flipperkasten weer goed te laten spelen. Günter
Freinberger (PinDigi) is meer de bon vivant die flipperkasten voor zich laat repareren en restaureren. Hij wil vooral
een grote (vroeger) en mooie (nu) collectie bezitten.

De beide heren hebben goede contacten met Mike Shalhoub, de schrijver van boeken over flipperen en flipperkasten. Mike is een nieuw boek aan het voorbereiden waarin
PinJost en PinDigi ook aan de orde komen. Exclusief voor
het Spinner magazine zijn de daarvoor gemaakte concept
teksten beschikbaar gesteld voor publicatie.
De heren stellen zichzelf aan u voor.

Over PinJost

Sommige flippervrienden in Oostenrijk, en al hun partners, beweren dat PinJost (PJ) in ieder geval het flippervirus VPM (Virus Pinballus Maximus) heeft verspreid of
misschien wel zelf gemaakt. Maar in feite schijnt Jost
Berger de oudste van al die arme verzamelaars te zijn.
Trouwens, weet u wat manager betekent? Man of age!
In plaats van naar school te gaan, begon hij zijn opleiding begin zestiger jaren van de vorige eeuw in Wenens
arcade domein de “Prater”. Iedereen verbaasde zich er
dan ook over dat hij mecanicien werd en meer dan 30
jaar werkte voor Honeywell in hun Process Control Division. Volg Harry Mc. Keown maar in Pinball Portfolio en
dan zult u begrijpen hoe dat gaat.
Flipperen is net als het mensenleven. Om het doel te
halen, zowel in het leven als in het spel, moet je ervaren zijn, met een behoorlijke portie talent. Maar niet
alleen dat, want je hebt ook geluk nodig om te winnen. Ofwel: Goede opleiding en geluk is beter dan een
ongeschoolde verliezer.
Na meer dan 30 jaar totale onthouding, werd in 1992
PinJost geboren toen een vriend (of vijand?) een compleet dooie Shangri La aan Jost gaf. En zo was de oor-
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