‘70, Fireball Classic van ‘80, Addams Family uit ‘90 tot
een Star Wars uit ‘00 en een hedendaagse Elvis.
En geloof me, om zo nu en dan de opgestelde kasten te
vervangen heeft PD keuze genoeg!
Gevraagd hoe dit verhaal zal eindigen, lijkt het of PinDigi een museumachtig doel heeft:
“Ik wil me met mijn verzameling concentreren op de
presentatie van flipperkasten gericht op alle historische mijlpalen van begin dertiger jaren tot het heden.”
Deze “Het beste van de decennia” flipperkasten zullen gesierd worden met modificaties van de hand van
zijn artwork directeur Adams, de specialist die de flipperkasten hyperperfect restaureert. “Back to the roots,
kwaliteit boven kwantiteit” is het laatste, enigszins
gewijzigde doel van PD.
Feitelijk zijn, dicht bij de toekomstige Trans European
Highway bij Linz, de eerste stappen om een Flipperkastenmuseum op te zetten reeds gezet. In dit beeld
komen alle in flipperkasten geïnteresseerde bezoekers
door gigantische flippers op het “speelveld” van het
museum. Dit betekent een mooi parkachtig gebied,
waar een groot aantal bumpervormige paviljoens staan
die elk een decennium flipperkastgeschiedenis laten
zien. Zodra je op een rolloverknop stapt, begint het
geluid en de verlichting van de show vanaf dat punt.
Er zijn restaurants met balvormige stoelen en popbumpertafels. Je komt binnen via drop-down-targets
nadat je op een groot aantal sightseeing-ramps bent
geweest. Het gigantische kopruitachtige reclamebord,
verlicht en tot in de verre omtrek schitterend, laat zien
welke gebeurtenis vandaag op het programma staat.
Maar goed, terug naar de werkelijkheid. PD’s vrouw
Ann heeft zo nu en dan nog wel eens een kritische
opmerking. Zij is zeker geen Pin-Ann! “Wie kan mijn
flipperjunkie genezen? Is er een doktor of misschien
een vriend die deze zware taak aankan? Is deze junk
wel waardevast? Maar ok, ik heb liever dat hij flipper-

kasten verzamelt dan vriendinnen!”
PinDigi is te bereiken via www.pinball.at
Een bezoek aan de website is zeker de moeite waard.
Inmiddels heeft PinDigi zijn Gameroom klaar. “Hurra,
das Meisterwerk ist vollbracht - eine eigener Gameroom
mit “Museums-charakter” ist fertiggestellt.”
Dat de heren ambitieus zijn mag blijken uit de volgende
tekst: “Das was Sie hier in der Sammlung sehen ist ein
Auszug aus der größten Sammlung elektromechanischen Flipper Europas und damit auch die größte Österreichs. Dazu muss gesagt werden, dass PinDigi keinen
Wert auf Quantität der Sammlung sondern auf qualität
und einzigartigkeit legt - und da will er Weltcharakter erreichen.Andere grosse Sammler sind in Australien
(Michael Shalhoub - Pinballmaster und Buchautor) und
in den USA Gene Cunninghame und Tim Arnold.
PinDigi erreichte nach 12 Jahren sammeln, nahezu die
500er Marke an Gerätestückzahlen. Es sind alle wichtigen Epochen der Pinball Zeit und Kulturgeschichte und
technischen Innovationen vertreten von 1932 bis 200x,
demnach > 75 Jahre Flippergeschichte .
Sein bester Freund PinJost (Melk/Wien) verfügt über
eine grosse Sammlung Woodrails und ein umfassendes
Flipperknowhow der EM (elektromechanisch) Generation. Zusammen dürfte man eine einzigartige PinballSammlung mit Weltcharakter haben.”
U ziet op de website ook dat PinJost en PinDigi al meerdere malen op de Oosterijkse TV (ORF) zijn geweest
met hun verhaal. Een paar leuke introductievideo’s zijn
op de site te vinden. (Verborgen op de “Pinball” pagina
onder de foto waar PinDigi op de Capt. Fantastic leunt
en op de “News” pagina.)
En mocht u in de buurt van Linz in Oostenrijk komen,
kunt u gerust zelf even gaan kijken!
Zeker de moeite waard!
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