
spronkelijke uitdaging voor de technicus om dooie flip-
perkasten weer gaande te maken die in10 jaar heeft 
gecumuleerd in Oostenrijks grootste collectie van die 
tijd, met 111 kasten.  PJ bezocht de opslag van alle 160 
levende exploitanten in die tijd waarbij hij EM kasten in 
alle condities ophaalde. De laatste jaren van zijn flipper-
jacht deelde hij met Lovely Pinhead (ing. Karl Köhrer).

Tijdens zijn restauraties heeft PJ zijn eigen methoden 
ontwikkeld om afbladderende kopruiten te conserveren 
en om ontbrekende verf te herstellen. Om de machines 
zo authentiek mogelijk te houden, werd de “levensop-
vatting” van jarenlange restauraties van antieke klok-
ken overgebracht op de flipperkasten. PJ heeft nog 
nooit een kabinet overgeschilderd of een speelveld 
met plakplastic geseald. Als het kale hout vanonder het 
speelveld artwork verschijnt, worden alleen de zwarte 
lijnen gedaan met zwarte permanente viltstift om de 
slijtage door de ouderdom aan te geven. Het oorspron-
kelijk artwork wordt zo weinig mogelijk beroerd.

Naast Annelie, PJ’s grootste liefde, is zijn Gusher de 
grote liefde. Het is de allereerste machine die hij tegen-
kwam, op de leeftijd van 6 jaar. Volgens PinJost nodigt 
Honey het meest tot spelen uit. PJ’s liefde en aandacht 
gaat ook speciaal uit naar zijn bijna volledige collectie 
van Rally Fliptronics.

Tegenwoordig heeft PinJost zijn collectie beperkt tot 80 
werkelijk prachtige machines van fifties tot 1975. Voor 
elke nieuwe flipper die komt moet er een andere weg 
en dat zijn zware beslissingen! Wanneer er bijvoorbeeld 
een Roy Parker Woody wordt aangeboden, wie kan dan 
de artwork met die knappe babes weerstaan?

Tot nu zijn 44 beauty’s in gebruik in PinJost decennium 
gerelateerd gamerooms: Graceland ‘50, Dreamland ‘60 
en Neverland ‘70. Elke twee manden komt er een nieu-
we kast uit PJ’s eigen restauratie werkplaats.

Twee keer per jaar komen zo’n 25 kampioenen om op 
alle kasten te spelen in de Golden Counter Award com-
petitie. De trofeeën, echte telwerken op marmeren sok-
kels, zijn echte kunstwerken. Maar ook de traditionele 
“Rusty Pinball”, die voor de laatste plaats wordt uitge-
reikt!

Alle flipperkasten, die vrijwel dagelijks door Pin-
Jost worden bespeeld, krijgen stroom van een eigen 
stroomvoorziening. Deze stroom komt van een 80 kilo-
watt waterkrachtstation die PJ samen met zijn lieve 
vrouw Annelie exploiteert.

Vorig jaar, een keer ’s ochtends vroeg zei ze: “Jost, ik 
heb een besluit genomen.” Na 30 jaar huwelijk klinkt 
dat in eerste instantie helemaal niet goed! En toen 
kwam ze met de Big Bang voor de dag. “Ik ga mijn 
eigen verzameling flipperkasten beginnen!” zei ze, 
vriendelijk glimlachend.

Sindsdien is haar aandeel in de verzameling gegroeid 
tot 7 kasten, allemaal geruild tegen kasten uit de ver-
zameling van Jost.
Nu hebben ze, geloof het of niet, de beste manier 
van verzamelen ontdekt waarbij ze hun liefde voor de 
mooiste flipperkasten van de wereld met elkaar delen.

PinJost is te bereiken via PinJost@gmx.at

Over PinDigi

De verzamelaarnaam PinDigi (PD) komt uit de digitale 
wereld van Günter Freinberger. Hij stichtte het High-
Tech bedrijf Digi Technologies, had zijn eigen omroep 
Digi Hit Radio en verdient nu een goede boterham met 
Digi Real, om maar eens een paar van zijn bedrijven te 
noemen.

PinDigi is een verzamelextremist. Het bewijs hiervoor 
is zijn verzameling flipperkasten die zo’n 500 kasten 
beslaat. En hij begon pas 10 jaar geleden! Niemand 
kent het precieze aantal, want dat verandert elke dag. 
PD koopt steeds weer nieuwe verzamelobjecten en ver-
koopt gemakkelijk dubbele exemplaren uit bulkaan-
kopen in het verleden. Ongeveer 260 flippers van de 
PD verzameling zijn in speelbare conditie en bijna 90 
zijn top restauraties. Dat betekent dat ze perfecter zijn 
dan een NIB kast uit die tijd. Alle metalen delen zijn 
opnieuw verchroomd en blinkend gepoetst. De speel-
velden zijn afgewerkt met meerdere lagen hoogglans 
lak en tot spiegelend gepoetst. Alle kabinetten zijn 
gezeefdrukt met artwork in de originele kleuren.

Zijn museumachtige gameroom heet PinDigiland en 
daar staan 35 prachtige flipperkasten, met name zijn 
“Schatzies” uit alle perioden. Speelbaar en in de best 
mogelijke conditie.
Hier kunt u een BallyHoo uit ‘30 zien, een Bowling 
Champ uit ‘40, Sweet Sioux uit ‘50, Capt. Fantastic uit 
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